
 

  ٤٨٩انترناسیونال شماره 
 

  ٢٤٢٢   اوت ٥ـ  ٤٩٤٤ مرداد ٤٩جمعه  

حزب کمونيست کارگری ايران

  انترناسيونال

ی اعضای حزب کومه   له    در محکومیت دستگیر
 ٣١ صفحه    کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران.  

نامه رسگشاده به دولتهای جهان، سازمان ملل و  
ن الملیل    نهادهای بیر

سکوت در برابر توحش حکومت  
 اسالیم از نظر مردم بخشودنن نیست  

ا   جمممممممهممموری اسمممالیم ا مممیر
بممه ااممتامممات جممنممایممتمم ممارانممه و  
رسکمممممنهمممممگمممممرانمممممه  مممممود عممممملمممممیمممممه  
کمممارگمممران و بممماز شمممسمممتممم مممان و  
معلمان و بخشهای مختلف  
ممممممردم امممممتت داده اسمممممت.  
یممممممهممممای  مممملممممه ای و   دسممممتممممگممممیر
پرونته سازیمممهمای نح حسماب  
و کتاب، اطع داروی زنمتانن  
ا    سمیما ، امکمنممعمه و اعممی 
ی اجمممتمممماری، تممممرور،  دم   گمممیر
، امملممیمم  مسممتمم ممیمم  بممه   رهممان 
ممبمممان، تمممخممم یممم   مممانمممه   م ممممعمممی 
  ، همممممای امممممهمممممرونمممممتان بمممممهمممممان 
ممممعمممازات امممطمممع انمممگمممشمممت و  
امممطمممع عضمممو و کمممور کمممردن،  
اعممتام، اممالن زدن، امملممیمم   
مسمتم میم  بمه کمارگمران بمیم مماری  
ی مممیممکممنممنممت، ایممنممهمما   کممه کممولممیح
چمممنمممت نمممممممونمممه از اامممتاممممات و  
سمممیممماسمممتمممهمممای بمممت ا سمممانن و  
اممممرون وسممممطممممان  جمممممممممهمممموری  
اسالیم است که در ماههای  
ن بمه کممار گممر متممه اممته   ا میر نممیر

 است. 
ایممممممت حممممممکممممممومممممممت نممممممنمممممم   
ی اسمت. انمتمظمار   جامعه بشر
ممممردم ایممممران ایمممت اسممممت کممممه  
ن   دولمممممتمممممهممممما و نمممممهمممممادهمممممای بمممممیر
الممممملممیل ایممت حممکممومممت را زیممر  
 شمممار امممرار دهمممنمممت و چشممم   
 ود را در برابر پایمما  کمردن  
ابممتممتان  تمم یممت حمم ممون ا سممانن  
امممممممهمممممممرونمممممممتان ایمممممممت کشمممممممور  
ن نمم ممنممتنممت. از   تمموسممک حممانمممممیر
نظر ما سمکموت در بمرابمر ایمت  
 جنایات بخشودنن نیست.  
ابمممممعممممماد رسکمممممنهمممممگممممم یمممممممهممممما و  
جنایات حکومت اسالیم در  
حممممتی اسممممت کممممه سممممازمممممان  

ن  الممممممملمممل در گمممزار     عمممفمممو بمممیر
تممممممحمممممم ممممممیمممممم   تممممممازه  ممممممود در  
دوازده  مرداد مماه در ممورد  
بمممممر مممممورد ر یممممم  جمممممممممممهممممموری  
ابممات مممردیم   اسمالیم بمما اعممی 
در مممماهمممهمممای اردیممم مممهمممشمممت و  
 مممرداد امسمممما   ممممطمممماب بممممه  
ن الممممملممیل هشممتار   جممامممعممه بممیر
داده و مممیممنممنجسممت   جممامممعممه  

ن  الملیل بایت م امات ر یم     بیر
جمممممممممممممهمممممموری اسممممممالیم را بممممممه  
 ممماسمممر سمممیمممل  شمممونممم   کمممه  
وهمممای اممممنمممیممم   همممممممراه بممما   نمممیر
مصممممونممممیممممت مممممطمممملمممم  عمممملممممیممممه  
مبممان در جممنمموب  ممرب   م مممعممی 

های اردی همشمت    ایران در ماه 
بمممممممه راه    ۱۰۴۱ و  مممممممرداد  

 انتا تنت پاسخگو بتانت . 
بممتون امم  دولممت همما و  
ن الممممملممیل از ایممت   نممهممادهممای بممیر
سیاستها و رسکنهگ یممها کامال  
نممت. سمموا  ممما ایمم ممسممت   بمما  ممیح
که  یا جامعه جهانن وظیمفمه  
ای در رابطه با پمایممما  کمردن  
 و حممم مممون ا سمممانن در  

 
زنمممتو

ایممت کشممور بممرای  ممود امما ممل  
هست؟ تا و میخمواهمیمت در  
ن   ن ستمعمیم   و چمنمیر برابر چنیر
جنایان  سمکموت و مممماامات  
کنیت؟ ایت حمکموممت از نمظمر  
ممممما و مممممردم ایممممران بممممایممممت در  
وی و   ن سممممممطممممممی جممممممهممممممان مممممممین
بممممممممایمممممممممکممممممممموت امممممممممود. بمممممممممایمممممممممت  
سمفممارتممخممانممه همما ممش در همممممه  
کشممممورهممممما بسمممممتممممه اممممونمممممت و  
نماینتگا ش از سمازممان مململ  
و نممممهمممادهمممان  ممممم مممل سمممازمممممان  
ون انمممتا مممتمممه    کمممار بمممیر

جمممهمممانن
 اونت و رسان و دست 
 ٢ ادامه در صفحه  

 

اد را محکوم میکنی    ر  تال  برای ترور مسیی علیین
 ٣١ صفحه  حزب کمونیست کارگری ایران   

به حضور ابراهی  ر ییس، ر یس جمهور ااتل در معمع  
اض کنی !    عمویم سازمان ملل اعی 
 ٣٣ صفحه  کمیته متارزه برای  زادی زنتانیان سیا   .  

اسالعیه ان الب زنانه در محکومیت  
 اکنعه  سپیته رانو   

 ٣١  صفحه       

 اسالعیه های حزب کمونیست کارگری 
ن برای  زادی کارگران زنتانن   کمپیر

 ٣١ و ٣١  صفخات   

 سیل ویرانگر، حکوم   ویرانگرتر! 
 ١ صفحه  محست ابراهییم  م   

 

  بت بست سیا  در عران و انزوای بیشی  ر ی  اسالیم 
یان    ٩ صفحه  عتت  گلیر

 علیه پرونته سازی های  موسادی  جمهوری اسالیم 
 حمیت ت وان   

  ٦ مصاحته با تلنیزیون کانا  جتیت صفحه  
  

  را وان به کارزار  اتحاد  علیه رسکوب  
 ٥ صفحه  حزب کمونیست کارگری ایران.  

 ها و سازمانها    نامه به دولت 
 ایوا مح ونح 

 ٨ صفحه  م  سخنگوی کمیته متارزه برای  زادی زنتانیان سیا  در ایران  
 

  طر مرگ واله زمانن را تهتیت میکنت 
ی   ن  به نعات وی بر یر

ن برای  زادی کارگران زنتانن    ٣٢ صفحه  کمپیر

زلزله زنانه ،  هفته حعاب و عفا  حکومت را بر رس   
  وار کرد 
  . ٣٣ صفحه  مهران مح ح  

جنایت های جمهوری اسالیم علیه  بها یان  اتیتا محکوم  
 است! 

 ١ صفحه   ایت حمله حکومت  اایس   اسالیم به همه مردم است! 



ناسيونا   ٢ صفحه   ۱۰۴۱مرداد ٧ انی   

 ٣ ادامه از صفحه  
انمممممممممممممممممترکمممممممممممممممممارا مممممممممممممممممش در    

ن الممممممممممملمممممیل   دادگممممماهمممممهمممممای بمممممیر
ممممحمممانمممممممه امممونمممت. اامممتاممممات  
عمیل در ایت جهت، انمتمظمار  
مممممردم ایممممران از هممممر دولمممم    
اسمممت کمممه ادعمممای د ممما  از  
حممممتااممممل حمممم ممممون ا سممممانن را  

 دارد.  
نمممممونممه هممان  از ااممتامممات  
جمممممممممممممممممممهممممممممموری اسمممممممممالیم در  
ماههای ا میر را بمه بمممیمممه  
وار بممه اسممال    ایممت نممامممه تممیممی 
سانیم . در یم  کمالم   اما میر
مردم ایران سکوت دولتهما و  
ممممممممممممممااممممممات بمممممما حممممممکممممممومممممممت  
جمممنمممایمممتممم مممار اسمممالیم را بمممهمممیممم   
وجمه و بما هممیم  مصمملمحمت و  

 توجییه نیم پذیرنت.  
ن الممممممملمممیل حمممزب    بمممیر

د مممی 
 کمونیست کارگری ایران 

 –  ۲۴۲۲ چمممممهمممممارم اوت  
 ۱۰۴۱ مرداد    ۱۱ 

*** 
ضمیمه: برخی از  
اقدامات رسکوبگرانه  
و جنایتکارانه اخیر  
 جمهوری اسالم 

در زیر مخترصا به نممونمه  
همممممممان  از اامممممممتاممممممممات بمممممممت  
 ا مممممممیر حمممممممکممممممموممممممممت  

ا سممممممانن
اسممالیم اامماره مممیمممکممنمممیمم  کمممه  
هممر تممم  ممممورد  ن بمممرای بمممه  
مممممموا مممممذه کشمممممیمممممتن دسمممممت  
انمممممممممترکممممممممماران یممممممممم  دولمممممممممت  

 کا یست  
ده    - در نر حمممالت گسمی 

ا میر گشمت همای جمممهموری  
اسممممممالیم بممممممه زنممممممان تممممممحممممممت  
عنوان  حعماب و عمفما  ،  
سممممممپممممممیممممممته راممممممنممممممو یمممممم  زن  
مممممنممممت و نممممنجسممممنممممته     ۲۲ هممممین

سمممممممالمممممممه ایمممممممرانن بمممممممه اتمممممممهمممممممام  
مخالفت با حعاب اجمتماری  
ا دسمممتممممگممممیر اممممت و زیممممر   ا مممیر
ا ممات   امکممنمعممه وادار بمه اعممی 
تلنیزیونن گردیمت. سمپمیمته بمه  
ن حمعمابمش در   دلیل بمرداامی 
اتمممنهممموب و صمممحمممتمممت عممملمممیمممه  
حمممعممماب بمممازداامممت امممت. او  
ابمممممممممممممتمممممممممممممتا بمممممممممممممه یممممممممممممم  از  

همممممممای سممممممم ممممممماه    بمممممممازداامممممممتممممممم ممممممماه 
پممماسمممتاران ممممنمممتممم مممل گمممردیمممت.  
برای او پرونته سمازیمممهما امت.  
اض او هممممممممممممممممممممم ممممممممممون   اعممممممممممی 
ابات بمیمشمممار دیمگمر بمه   اعی 
 دولممتممهممای  ممار ح   سمم ممت  

روز    ۱۰ داده اممت و بممعممت از  
ی   ی امتمکمه همای  میح بمیمخمیح
جمممممهمموری اسممالیم ویممت مموی  
ا  اجمتماری او را پمخمش   اعی 

کممردنممت. اممکممنمممعممه زنمممتانممیمممان  
ا  اجمتمماری رو    بمرای اعمی 
رایممممسح اسممممت کممممه ر یمممم  در  
ایمممممممران بمممممممرای وادار کمممممممردن  
ا مممممممات   زنممممممتانممممممیمممممممان بممممممه اعممممممی 
ن اسمتمفماده یم کمنمت تما   درو یر

 نممممهمممما را بممممه زنممممتان یمممما حمممم    
اعتام محکوم کنت. در حما   
حمممممممازن کیسممممممم از ممممممممحمممممممل  
بازداات سپیمته  میح نمتارد  
و از مالاات با  مانمواده و یما  
ن وکممیممل مممحممروم   حمم  دااممی 
اسممت. جمممممهمموری اسممالیم بمما  
رایه کممممممممردن گمممممممملممممممممه هممممممممای  
 ارامماد   ممود بممه  ممیممابممانممهمما  
تمممحمممت عمممنممموان  حمممعممماب و  
ده ای   عفا   تمعمرض گسمی 
عملمیممه زنمان و کممل جمماممعممه در  
دسممتممور گممذااممتممه اسممت. در  
ممم ممابممل ایممت تممعممرض، زنممان بمما  
کمممممممارزاری تمممممممحمممممممت عمممممممنممممممموان  
 حممممممممعمممممممماب نح حممممممممعمممممممماب   
ان   ا ستمادنمت و حمعماب بمرگمیر
کممممممممردنممممممممت. حممممممممکممممممممومممممممممت بمممممممما  
 شممممونممممت ممممم ممممابمممملممممه کممممرد و  
امممممممممار بسممممیمممماری بممممازدااممممت  

 اتنت. 
اوت حممممممتود    ۲ روز    -
ممممممممامممممممور حمممممممکممممممومممممممم      ۲۴۴ 

روستای روانکوه سماری را  
بمممه مممممحممممازه در  وردنممممت و  

همای امهمرونمتان بمهمان      مانمه 
را تمممخممم یممم  کمممردنمممت. در ایمممت  

  ۶ کمممم   ممممانممممه    یممممور  دسممممت 
هممای    اممهممرونممت بممهممان  بممه نممام 

ی، سممممماسمممممان   کمممممیمممممهمممممان امممممنمممممیح
ی،   عممممممملممممممموی، اممممممممیمممممممت امممممممنمممممممیح

الممتیممت یممابممدممیممان، هممادی    امموام 
نممداد،    چمملممنممگممری و  رمممان اممیل 
 بطور کامل تخ ی  ات. 

ی  سیاست حکومت    -
اسممممممممالیم تمممممممموسمممممممم ممممممممه همممممممممای  
ن   تممممرورجسمممم   عمممملممممیممممه  ممممعممممالممممیر
سمممممیممممما  در  مممممار  کشمممممور  
است. نمونه ا یر  ن تال   
اد   ر بممرای  تممرور مسممیممی عمملممیممین
اسمممممت.  سممممم ممممم  گمممممزارامممممات  

م امته روز    و میمه    ۱۱ مندمشر
مرداد(  رد مسملمس بمنمام    ۹ ) 

 مممممممالمممممممت ممممممممهمممممممتی ا  کمممممممه  
مشممممشممممو  اممممنمممماسممممان  مممممحممممل  
اد   ر  مسمممممممیمممممممی عممممممملمممممممیمممممممین

 
زنمممممممتو

روزنامه ن ار و  عا  سیا   
مممخممالممف جمممممهمموری اسممالیم  
در اممممهممممر نممممیممممنیممممور  بممممموده  

بممممموسمممممیممممملمممممه پممممملمممممیمممممس  مممممم یممممم ممممما  
دسممممممممتممممممممگممممممممیر اممممممممته اسممممممممت.  
اممواهمممت  شممان ممممیممتهمممت کمممه  
ایممت  ممرد اصممت تممرور مسممیممی  
اد را داامتمه و انمگمشمت   ر علیین
اتممممهممممام مممممتمممموجممممه جمممممممممهمممموری  

ن   اسمممالیم اسمممت. ایمممت دوممممیر
توس ه تمرورجسم   جمممهموری  
اد   ر اسالیم علیه مسیمی عملمیمین
اسممت کممه  ممواممتممخممتممانممه هممر  
 دو بار نانام مانته است. 

در بممرابممر سمونممایم گممرانن    -
در ایران از نیمه اردیم مهمشمت  
ابممممات مممممردیم   امسمممما  اعممممی 
ای در امممهمممرهمممای ممممخمممتممملمممف  
ایمممران از جممممممممملمممه امممهممممرهممممای  
ایممذه، دز مممو ، انمممتیمممممممشممم ،  
بممروجممرد، دورود، جممونمم ممان،  
 ممممممممارسمممممممممان، دهممممممممتامممممممممت و  
بسمیمماری امهممرهممای دیمگممر بممه  
راه ا متماد. جممممهموری اسممالیم  
ن بما   با رسکموب  شمونمت  ممیر
ابمماتم بممحمم  مممردم  

ایممت اعممی 
ممم ممابمملممه کممرد و بممنمما بممه مممنممابممع  

نمفمر در    ۰ حمکمومم   دسمتم م   
ابات کشته امتنمت   ایت اعی 
و امممممار بسممیمماری بممازدااممت  
اتنت که هنموز در زنمتانمنمت.  
وهممای   ابمات نمیر

در ایمت اعمی 
حممکممومممت اسممالیم بمما گمملممولممه  
مبمان   های سماچمممه ای ممعمی 
و امماهممتان و رهممگممذران و از  
جمله کودکان را مورد حملمه  
امرار داده و ممعممرود کمردنممت.  
ن الممممملممل در گممزار    عممفممو بممیر
ن    ممود  از در ا ممتممیممار دااممی 
اسممممممنمممممماد بسممممممیمممممماری از ایمممممممت  

 جنایات  یح میتهت.  
یممممم  جمممممنمممممایمممممت تممممم مممممان    -

دهممممممنممممممته ا ممممممیر حممممممکممممممومممممممت  
اسمممممالیم امممممطمممممع انمممممگمممممشمممممتمممممان  
ن    بمما گممیمموتممیر

دسممت دو زنممتانن
به جرم رسامت اسمت. ممورد  
او  در مممورد  ممردی بممه نممام  
پممنیممما تمممرانح در پمممنمممعممم  ممممرداد  
مممماه انمممعمممام امممت. پمممنیممما تمممرانح  
نممزدیمم  بممه چممهممل سمما  سممت  
دارد و ایت عمل جنمایمتم مارانمه  
در حضمممممممور تمممممممعمممممممتادی از  
ممم ممامممات و یمم  پممزامم  در  
زنمممتان اویمممت انمممعمممام گمممر مممتمممه  
اسممممت. اممممتممممل از  ن در در  
دهمم   ممرداد چممهممار انممگممشممت  
دسممت اممخمم مم بممنممام سممیممت  
بمرات حسممیمم ن بممتون داروی  

ن امممطمممع   نح حیسممم بممما گمممیممموتمممیر
گردیت. حسی ن هم نان در  
د و در   زنتان اویمت بشم ممیمیح
حممممماپ کممممممه  ممممممس از امممممطممممممع  
انگشتا ش دچار عمفمونمت و  
 سمممممممیممممممم  رو  امممممممته، از  

همممای    دسمممی   بمممه ممممراامممتمممت 
یمممممممم  و روانن   ن   مممممممیر

درممممممممانن
ممحمروم مممانمته اسممت. و ایممت  
درحممممالممممیممممسممممت کممممه در حمممما   
حمممممممازن حمممممممتاامممممممل هشمممممممت  
زنممممتانن دیممممگممممر در ایممممران در  
 طر اطع انمگمشمتمان دسمت  
ارار دارنمت. امطمع عضمو یم   
ن   مممعممازات اسممالیم در امموانممیر

 حان  بر ایران است.   
سممممم ممممم  ا مممممتمممممار دولممممم      -

حممم ممم  کمممور کمممردن سمممه نمممفمممر  
برای انعام م تمات اجمرای  
حمممم مممم  بممممه دادرسای جممممنممممان   
تهران  رستماده امته اسمت.  
ایممت احمم ممام ممم هممو  بممه سممه  
پممرونممته جممتاکممانممه یمم  زن و  
دو مرد است که به اصما   
از سمممممم یممممممم  کممممممموری چشممممممم   

انممت. اصممما     مممحممکمموم اممته 
ن ممعمازات   ی  دیگر از اوانیر
هممای وحشمممیممانممه اسممالیم در  

 ایران است. 
یممممم  مممممموبممممن  دیممممگمممممر    -

ده  ممانممواده   بممازدااممت گسممی 
هممممممممممای داد ممممممممممواه اسممممممممممت.  
 انواده هان  که عزیزا شمان  

و    ۹۲ در کشممممممتمممممممار سممممممما   
اعممممتامممممهممممای دهممممه اممممصممممت  
بممتسممت جممانممیممان اسممالیم بممه  
اتل رسمیمته انمت. بمیمشمی  ایمت  
مممادران اوممنممون بمما کممارزارهممای  
مممممردیم  زاد اممممته انممممت اممممما  
مممیمشممه، ممادر پممنیمما   نماهممیمت اممیر
بختیاری ی  از جانتا ت مان  

، هممممم ممنممان  ۹۲ کشممتممار  بممان  
 در زنتان است.   

ان    - اممتممل هممر روزه کممولممیح
در  ممممممممممممممرب کشممممممممممممممور و  
ن کشمممور   ان در رسر سممو ممتمممیح
از دیممگمممر جمممنمممایمممات هممر روزه  
جمممممممممهمممموری اسممممالیم اسممممت.  
نممممونممه ا ممیر کممیموان عممتممت   

ساله است که در    ۱۴ کولیح  
مممماه ممممه در نر اممملمممیممم     ۱۱ 

وهممای مممرزهممانن   مسممتمم ممیمم  نممیر
به اتل رسمیمت. ایمنمهما کمارگمران  
بی اری هسدنت که به  ماسمر  
ن امشمل بمه ایمت ام مل   نتاای 

امممرار مممعمما  مممیممکممنممنممت و در  
یط سممالممهمما صممتهمما کممولممیح و  
سممو ممتممیح تمموسممک حممکممومممت  
 اسالیم به اتل رسیته انت. 

وی انممتممطممایم بممنمما بممه    - نممیر
وی    مممتممموای  مممامممممنمممه ای نممممیر
  تمممش بمممه ا مممتمممیمممار  اسمممت.  
ماه ممممموران   اام اه نه   تیر
وی انتظایم حمکموممت بمه   نیر
 ممودروی اممخمم مم رحمممممان  

مم مش اهمل روسمتممای    راامتی 
 امملمم مملممه  از تمموابممع ممم یمموان،  
در جمماده  ممرم  بمماد امملممیمم   
کممممردنممممت کممممه در نر  ن، دو  
کمممممممممود  ایممممممممممت  ممممممممممانممممممممممواده  

ن    بممممنممممام  هممممای مممممهممممتی و مممممتممممیر
  ٣١ سمال  و    ٩ رااتی م ش  

سال  جان  مود را از دسمت  
دادنممممت و پممممتر ورحمممممممممان( و  
ن   ممممممممادر وهممممممممممممممما(  نمممممممان نمممممممیر

 بازداات اتنت. 
در کمممممممممممی  از دو مممممماه    -

ممعملم     ۲۰۴ گذاته بیش از  
از رسارس ایممممممران بممممممخمممممماسممممممر  
اض عمممملممممیمممممه وبممممع بمممممت   اعممممی 
ممعممیمشمم   و وبممع نمابسممامممان  
 مممممممممممموز  و پمممممممممممرور  و  
 واستهای معیشم    مود و  
تممماومممیمممت بمممر تمممحمممصمممیمممل رایممم مممان  
 بازداات و زنتانن اته انت. 

بمممممازداامممممت دو تمممممتمممممعمممممه    -
 مممرا سممموی و  مممعممما  کمممارگمممری  
سسیل کولر و  اک پماری در  
اردیممهمم ممشممت ممماه و همممممراه بمما  
ی امممممماری از    نممهمما دسممتمممگممیر
ن کممارگممری و   مممعمملمممممان،  ممعممالممیر
اجممتمممممات بمما اتممهممام مسممخممره  
هممممممم ممماری بممما دسمممتممم ممماه همممای  
جمممممماسممممممو   ممممممار ح بممممممرای  
تخط مه ممتمارزات ممعملمممان و  
رسکممموب  نمممهممما یمممم  نممممممممونممممه  
امنما ممتمه اممته دیمگممر اسممت.  
ی اتمتما   مار ح   کمال دسمتمگمیر
و یمممما دو تممممابممممعممممیمممم   بممممعممممنمممموان  
ی و   گروگان بمنظور با  گمیر
د سمممیممماسمممتمممهمممای   بمممرای پمممیمممشمممیح
تمممممممرورجسممممممم   در جمممممممهمممممممان و  
مممعمماوبمممه بمما  تممرورجسمممتممهمممای  
اسمممالیم از دیمممگمممر اامممتاممممات  
رسکممممممنهممممممگممممممرانممممممه جمممممممممممممهمممممموری  
اسمممممالیم اسمممممت. بمممممازداامممممت  
امممممتگمممممان ایمممممت پمممممرونمممممته کمممممه  
جرمشان ممالامات بما ایمت دو  
تتعه  را سه اسمت عمتمارتمنمت  
از   ممممممعممممملمممممممممممان بمممممازداامممممم    
، اممممممعممممممتمممممممان  

 
ورسممممممو  بممممممتا 

  ، مممحمممممتی، اسممکممنممتر لممطمم ن
مسمعمود نمیممکمخمواه(، کمارگممران  
  ، بممممممممازداامممممممم   ووالممممممممه زمممممممممانن
حسمممممممت سمممممممعمممممممیمممممممتی، ربممممممما  
ن اجتمات   (،  عالیر  اهانح
 ١ ادامه در صفحه  

این حکومت ننگ جامعه بشری است. انتظار مردم ایران این است کهه دلتهتهوها ل  
نوادهای بین اتمللی این حکومت را زیر فشار قرار دهند ل چشم خود را در بهرابهر  
پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق انسانی شورلندان ایهن کشهور تهوسهک حهاکهمهیهن  

 نبندند. از نظر ما سکوت در برابر این جنایات بخشودنی نیست.  



ناسيونا   ٣ صفحه   ٩٨١اماره     -دوره دوم   انی   

حکومت اسالم مجرم  
 است 

بیش از ده روز است که  
سییل ویرانگر به جان و  
 مردم یور  برده  

 
زنتو

است.  ییل ها جا شان را  
از دست داده انت؛ تعتادی  
مف ود اته انت و تعتاد  
ی  انه و مشازه   بسیار ک یر
و  کار و محصو  کشاوری  
و دام و حاصل ی  عمرکار  
و زحمدشان را از  دست  

 داده انت.  
سیل ی  حادیه س ییع  
است. اما در ایران  ن ه  
حوادث س ییع هم ون  
سیل را به ی   اجعه  
ا سانن تتتیل میکنت،  
جمهوری اسالیم است. در  
ندیعه چهل و سه سا   
تعرض سازمانیا ته به  
ده   س یعت و چ او  گسی 
منابع س ییع توسک  
میلیاردرهای اسالیم حان   
است که حوادث س ییع  
م ل سیل به ی  ترا دی  
ا سانن تتتیل میشود.  
یت مردم ایران بخونح  

اویر
 به ایت ح ی ت واافنت.  

تا  نعا که به ابعاد  
وسیع ویرانگری و تلفات و  
صتمات م هو  است،  
جمهوری اسالیم در همه  
مراحل ی  سیل، چه پیش  
از وان   ن، چه در ج یان  
و چه بعت از پایان  ن،   
زمینه هر چه ویرانگرتر  
اتن سیل را  راه  کرده  
است. اینعا   ک به گواه  
هان  از ن ش مخرب  
حکومت اسالیم یم  

 پردازی .  
 

نقش حکومت اسالم  
 پیش از وقوع سیل  

ایت دیگر به دا سته  
عمویم تتتیل اته است  
که زیرسا تهای س ییع  
ده ای که یم توا ست   گسی 
ابعاد ویرانگری سیل را  
محتود کنت، اتال توسک  
میلیاردرهای حان  در ایران  

 تخ ی  اته انت.  
سخنان نماینته گنتت  
کاووب در معلس اسالیم  
  ۹۲ در ج یان سیل بهار  

بخونح ن ش حکومت  

اسالیم را به تصنیر کشیته  
ها را  ارت    جن ل “است   

 واری و    کردی ، کوه 
 واری کردی  و در    جن ل 

مسیر رود انه  انه  
ها ح ی     سا تی . اهرداری 

 رو تنت و ایت پو   ون  
کود  و زنن بود که ارار  
بود در  ینته سیل  نها را  

د.    اای ر یس جمهور  … بیح
و نماینتگان معلس! همه  
مته  هسدی . اگر به  ود  
نیایی  سیل ما را ه   

 ” واهت برد. 
در ج یان همان سیل  
معلوم ات هر جان  سیل  
ی به بار  ورده   ویرانن بیشی 
ن   است دست  ونیر
ن حکومت اسالیم   وچرکیر
در کار بوده است. برای  
م ا  در ج یان سیل  ن  
سا  در ورودی بخش هان   
از جن ل های گرگان،  
تابلون  با ایت نواته نظر  

کلیه  “مردم را جل  میکرد   
عوایت حاصل از در تانن  
که یم ب ی  هزینه حوزه  
علمیه گرگان یم اود .  
معلوم ات در نص  ایت  
تابلو و اتل عام در تان  
جن ل دست  یت اللیه به  
نام نورمفیتی در کار است  
که به  یت   جن ل  
 وار معرو  است. او که  
امام جمعه گرگان و نماینته  
وپ   یه در استان گلستان  
بود با هم اری  دهها نهاد و  
ارگان به نام  اازاده های  
بیت  ود  و به نام  

” هزینه حوزه علمیه “ 
یروت های نعویم میان  
ا راد  انواده جابعا  
میکرده است. در سیل  
همان سا ، ابعاد وسیع  
ویرانن در اسرا  دروازه  
از به ایت  اسر   اران ایر
بود که  اازاده های بساز و  
بفرو  اسالیم به کم   
اهرداری و  رمانتاری  
محل در بسی  رود انه  
جاده و اتنهان و  انه  
سا ته بودنت. در سالهای  
اتل ه ، معوز اطع  
در تان جن ل های زیتای  

در گرگان  ”  ناهار  وران “ 
توسک احمتی نداد صادر  
اته بود  تا به جای  ن  

در تان،  موزه د ا   
بسازنت و علیر    ” م تب 

اض مردم محل،  ب یاد   اعی 
های    حفظ  یار و  شر ارز  

د ا  م تب ، ده هزار می   
ن از ارتفاعات   م هممع زمیر
جن ل های س ییع و بکر  
ناهار وران را در پای  
م تسات جمهوری اسالیم  
ذبی کرد. جن ل ویران ات  

جا ش  ” ت ه نور الشهتا “و  
را گر ت. اینها   ک سه  
م ا  از ن ش مخرب  
جمهوری اسالیم و  
م اماتش است که در راه  
ا تادن سیلهای اترتمنت و  
 مخرب ن ش دااته انت. 

همه میتاننت که پیش  
بی ن و  ماده سازی مردم  
پیش از وان  حوادث  
س ییع ی  رکت مه  کاهش  
صتمات ایت حوادث  
است. حکومت اسالیم  
پیش بی ن و  ماده سازی  
دارد اما نه برای مصون  
کردن مردم از حوادث  
س ییع، بلکه برای مصون  
کردن حکومت از  
ض.   ابات و مردم معی  اعی 
جمهوری اسالیم حکوم    
یت سهیم   است که کوچکی 
در  ماده سازی مردم برای  
ک  کردن هر چه بیشی   
تلفات و صتمات  حوادث  
ن   س ییع نتارد اما در عیر
حا  برای م ابله با  
ابات همه را   ماده   اعی 
سازی میکنت. مانور م ابله  
با بحرانهای کارگری را  
 کارگران  رامو  نکرده انت.   

 
نقش  حکومت اسالم  

 در جریان سیل 
روات است که در  
ج یان ی  حادیه س ییع،  
اسال  رسانن به مواع و  
دای ، امتاد رسانن به  
ده و حر ه ای   مواع و گسی 
  
 
چ تر میتوانت جان و زنتو
ا سانها را نعات دهت و  
ن نگه    را پاییر

سطی ویرانن
 دارد.  

تع هه زلزله ها  
وسیلهای اتیل دست  
حکومت را در ایت مورد  
برای مردم رو کرده است.  
اسال  رسانن دای  سهل  

است، ایت حکومت ح    
اسال  رسانن با معیارهای  
ابتتان  را ه  انعام نمیتهت  
و برعکس تا میتوانت به  
مردم دروغ میگنیت.  به  
جای اسال  رسانن و امتاد  
رسانن برای مردم، ح   تا  
میتواننت مانع اسال  رسانن  
مردم میشونت. در ج یان  
سیل سه سا  پیش،  
دادستان کل کشور،  
وی انتظایم و    رمانته نیر

عوامل  شر  “وزیر کشور به  
 یح دروغ و کذب که به  
دنتا  بزرگنمان  مش الت  

،  ”زده هسدنت   مناس  سیل 
کسانن که به دنتا   “به  

ایعاد ا ال  در امنیت  
، به  ” کشور هسدنت 

” ا اللگران نظ  و امنیت “
اعالن جن  کردنت. همان  
مواع  رمانته ناجا مردم  

از حضور  “سیل زده را  
وی    ۱۴۴۴ بیش از   نفر نیر

های    کم  از اهرستان 
اسرا  و ی ان ویده و  

های بازر  و    ا ست اه 
در منط ه مطلع  ” کنی   

کرد. در ج یان سیل جاری  
ن رو  انا ته   ه  همیر
اته جمهوری اسالیم  
وجود دارد با ایت تفاوت که  
ایت حکومت مخصوصا  

مواعیت    ۹۲ بعت  بان  
لزپ دارد و به  اسر   ن می 
ترب و نگرانن سیا   
دست و بالش بسته تر از  

 گذاته است.  
جمهوری اسالیم، ی   
 ستاد متی یت بحران   
دارد که   ک بودجه  
ن  در م ا سه با   ناچیر
نهادهای اسالیم م ل  
جامعه المصط ن که کار   
تولیت ان وه   ونت در  
جهان است  شان میتهت  
که برای ایت حکومت جان  
 مردم ذره ای ارز   

 
و زنتو

ن بودجه   نتارد. تازه همیر
ه  ز  متی یت هی   
بحرانن از جمله سیل و  
زلزله نیم اود بلکه به  
ایوه هان  که رسان  
حکومت دیگر در  ن استاد  
ن  اازاده   اته انت بیر
ها شان ت سی  یم اود.  
وا   ی  بحران س ییع رخ  

میتهت، بیشی  ستادهای  
متیرت بحران سیا   
 عا  میشونت چون  وب  
میتاننت، در بطت هر حادیه  
 مردیم و  

 
س ییع، هم ست 

اض اجتمات و سیا    اعی 
د.   ا ل یم گیر

ی  وااعیت تلخ و  زار  
دهنته را ه  بایت ابا ه  
کنی  که در ج یان حوادث  
س ییع، در لحظان  که  
مردم هراسناک در مات  از  
دست دادن عزیزا شان  
هسدنت، اراجیف م امات  
حان  نم  بر ز مشان یم  
پاات.  م ال در سیل بهار  

یم  ۹۲  ، وپ   یه با بیشر
 طاب به مردم ستمتیته  
و صتمه دیته از سیل  
ن تصنیری داد    چنیر
 حوادنر که ظاهر بال دارد،  
اگر چه باس ش .. نعمت  

عطای الیه است  و     و 
همان زمان رسانه های  
حکوم    اسره ای از او  
ن ل کردنت که  رهیح  
معظ   در ج یان سیل  
ایرا شهر، اطعه ای از  
ت هت ک هال را در میان  
اموا  پرتالس  سیل پرت  
کرده بود و سیل  رواان  

  ورا بنت  مته بود!  
با ایت درجه از وااحت  
رسان حکومت، تعع   ور  
نیست که ه  در زلزله ها و  
سیلهای اتیل و ه  در  
ج یان سیل جاری، هر جا  
میان مردم ظاهر اتنت، با  
اض و  ش  و انزجار   اعی 
مردم مواجه اتنت. در  

،  رمانته  ۹۲ سایل بهار  
وی زمی ن س اه علنا   نیر
اظهار کرد که  هی   
مس و  دول   جر ت نیم  
کنه بره اونعا، چون مردم  
از دست ما عایص هسدنت.  
مت  ودم تو ست  به یه  
ا یل از دسدشون در برم .   
سیل زده ها در پل د ی  از  
محست ربان  دبیر معمع  
 تشخیص مصلحت نظام با  

 ١ ادامه در صفحه  

 سیل ویرانگر، حکومتی ویرانگرتر! 
 

 محست ابراهییم 



ناسيونا   ٤ صفحه   ۱۰۴۱مرداد ٧ انی   

 ٢ ادامه از صفحه  
 و نیشا استاللیه، کیوان  
مهتتی، ریحانه انصماری  
نممداد(. چممنممت نمممممونممه دیممگممر از  
امهممرونممتان دو تممابمعممیمم   و یمما  
 ممار ح کممه در حمما  حممازن  
در زنمممتان همممای جمممممممهممموری  
نمت، عمتمارتمنمت از       اسالیم اسیر

ایمممممممرانن  -امممممممهمممممممرونمممممممت  لمممممممممممممممانن 
جمممممممشمممیمممت امممارممممهمممت کمممه دو  
سمما  پممیممش تمموسممک عمموامممل  
جمممممممهممموری اسمممالیم از دونح  
رهمموده اممته و  ممطممر اعممتام  
هممممر لممممحممممظممممه او را تممممهممممتیممممت  

-مممیممکممنممت؛ اممهممرونممت سممو ممتی 
ایمرانن احمممت ربما جمالپ کممه  
ن بممممه اعمممتام مممممحممممکمممموم    او نممممیر
اته است؛ اهرونت بلژیم   
اولممممممیمممممممنیمممممممه ونمممممممتکممممممماسمممممممدمممممممیمممممممل؛  

ایرانن نماهمیمت  -اهرونت  لمانن 
 -ت وی؛ اهرونت ب یتانیان  

ایممممممرانن مممممممهممممممران ر ممممممو ؛  
ایمممممرانن  -اممممهممممرونممممت  ممممم یمممم ممممان  

ن   مممراد سمماهممتمماز کممه هممممم ممنممیر
تممابممعممیممت بمم یممتممانممیممان  دارد؛ و  

 بسیاری دیگر.  
در مممممممممممممیممممممممممممان ایممممممممممممت    -

ماممتگممان بممنیممده والممه   م دسممتممگممیر
زممممانن در وبمممعمممیمممت بسمممیمممار  
هشمممممتار دهمممممنمممممته ای بمممممش  
د و  مممطممممر ممممرگ او را   ممممیمممیح
تهتیت میکنت. او بمه بمیممماری  
سممخممت همم مماتممیممت ب ممم ممتممال  
اسممت و بممایممت تممحممت درمممان  
د. اما عملمیر م     وری ارار گیر
ایممت بممیممممماری حممکممومممت او را  
دستگیر کرده و زیر اکمنمعمه  
و  شممممممار اممممممرار داده و از  
درمممممان و داروهمممما ممممش او را  
محروم کمرده اسمت. بمعمت از  

پایان بازجون  بتلیل مشمی  
بممودن بممیممممماری ا  او را در  
انفرادی ن اهتااته و  م مک   
 به او مسکت داده میشود. 
عممممممالوه بممممممر ایممممممت ممممممموارد  
، بایت به کشتار بیش از   ا یر

ابمممات    ۱۰۴۴  نمممفمممر در اعمممی 
،  ۹۲ ممممردیم در  بمممان سممما   
و    ۶۴ اعممممممتامممممممهممممممای دهممممممه  

استفاده از اعتام بمه عمنموان  
ابزاری برای رسکوب جاممعمه  
و ا زا ش اممار اعمتاممهما  از  
جمله اعتام ننیت ا م ماری از  

بمممممممممممممممازداامممممممممممممممت امممممممممممممممتگمممممممممممممممان  
ابممات ممممردیم در سممما    اعممی 

کممه  ممیح  جممهممانن اممت،    ۹۹ 
امممممممملممممممممیممممممممم  ممممممممموامممممممم  بمممممممممه  
هممممممواپممممممیمممممممممممممای مسمممممما مممممم هممممممری  
اوکمرایمم ن و بممه امتممل رسممانممتن  

ن  ن، حمممم مممم     ۱۹۶  رس شممممیر
اعمممتام عممملمممیمممه ا سمممانمممهمممای ا   
 ح نح ن  و دگ هااان، همممه  
و همه گموامه ای از کمارنماممه  
عممم یمممی و سمممنیمممل جمممنمممایمممات  
 حکومت را بیان میکنت.    

و  ” بیشر  بیشر  “  یاد  
پرتاب سن  و اعالم ایت که  
همه تون ااچااسر هسدیت  
ن   است تا  کردنت. و در همیر
سیل جاری، ابراهی  ر ییس  
وا   گفت  که گزاراها را  
دیته است اما  ود   مته  
تا  سته نتاایت بگه و وعته  
 انه سازی داد،  مردم  
ن ح   اجازه نتادنت    شمگیر
جمله ا  تمام اود   یاد  
زدنت که  انه نیمخواهنت،  
جنازه عزیزا شان را  

 میخواهنت.  
ن ش حکومت اسالیم  

 بعت از سیل  
حوادث س ییع باال ره  

تمام میشونت اما  یار و  
عواا ش سالها و سالها با  
مردم میماننت. سیل ه   
باال ره بنت یم ایت اما عالوه  
بر ا سانهان  که جان  
عزیزاان را از دست  
میتهنت، صتها هزار ا سان  
بتون کار و در مت بر جای یم  
ماننت که که همه ام انات  
زنتگیشان را دست داده انت.  
سیل بنت یم  یت اما تعتاد  
زیادی ز یم و معلو  بر  
جای میگذارد. سیل بنت یم  
 یاد اما ا سانهای زیادی  
مخصوصا کودکان وحشت  
زده ای بر جای میگذارد که  
بشتت نیاز به مشاوره و  
ن حا    درمان دارنت. در عیر
میتانی  که ایت ا سانها بعت  
از بنت  متن سیل در جن ل  
جمهوری اسالیم بتون  

 شت و پناه رها میشونت.  
میتانی  که حکومت اسالیم  
به محی  روکش کردن  
سیل از ی  سر  مردم  
سیل زده را با وعته های رس  
 رمت رسگردان نگه میتارد و  
از سر  دیگر بسا  راابت  
میان  اازاده ها برای باال  
کشیتن پو  و یروت  
مملکت به نام سا ت و  

 ساز راه یم ا تت.  
و دای ا به ایت  اسر  
بسیار مه  و حیان  است که  
مردم دست به کار اونت.  
متحت و مدش ل اونت.  
اض بزننت و   دست به اعی 
حکومت را زیر اتیتت یت و  
ده ت یت  شارهای   گسی 
ایصن ارار دهنت و   اعی 
مع ور  کننت ام انات  
یت کم    جامعه را برای بیشی 

به بازمانتگان سیل  
ا تصا  دهت. بایت برای  
تحمیل ایت  واستها به  
ابها   یت اعی  حکومت بیشی 
را سازمان داد  پردا ت  
 رامت به  انواده هان  که  
عزیزا شان را از دست داده  
انت؛ اس ان دادن بال اصله  
 که نح  انمان  

همه کسانن
اته انت؛ در ا تیار ارادادن  
ام انات مشاوره برای  
بازمانتگانن که  سی  رو   
دیته انت؛ پاوسازی  وری  
همه مناس  زلزله زده از  
هزاران تت گل والی سیل؛  
ن دوهاره و یا تعمیر  

سا ی 
کامل همه  انه هان  که  
ن معتد   ویران اته انت؛ تممیر
 که مردم  

 
همه ام انات زنتو

ن   از دست داده انت؛ و تامیر
اشل برای همه کسانن که  

ام ان کار و در متاان را از  
 دست داده انت.  

تردیتی در ایت نیست که  
حکومت اسالیم را   ک و  
 و  
 
  ک به زور ی  هم ست 

ابات رسارسی یم توان   اعی 
مع ور کرد کیم رس کیسه  
های پر از یروت چ او   

ن   اته مردم را   برای تممیر
نیازهای مردمم سیل زده ال  
کنت. و ال ته به ایت  
اض،    و اعی 

 
هم ست 

علیر   هر درجه ع    
رانتن حکومت اسالیم، بایت  
به م ابه بخیسر از کل متارزه  
برای ت نیت صف مردم و  
جن ش رسنگونن علیه  
حکومت اسالیم، جن ش  
برای رهان  از حکومت  

 اسالیم ن اه کرد.  

یط روزهای گذاته  
جمهوری اسالیم دهها نفر  
از اهرونتان را در چنت  
اهر مختلف به جرم  
اعت اد به بها یت مورد  
ن و   انوا  تعرض و توهیر
بازداات و ر تارهای  
 اایس   ارار داده است.  
از جمله در روستای  
روانکوه در مازنتران  
اوها  جمهوری اسالیم با  
هعوم وحشیانه به بخیسر  
و   از مردم ایت روستا که پیر

هسدنت به تخ ی    بها یت 
 انه های  نها پردا ته انت  
و صحنه هان     یته انت  
که یاد ور ا یع ت یت  
بر وردهای  اایس   و  
پاوسازی ع یتن  و مایه  

یت است.   نن  بشر
 زار و تهتیت و  
ی و اکنعه و   دستگیر
اعتام بها یان جزو  
 و سیستماتی   

 
همیش 

سیاست های جمهوری  
اسالیم برای ب اء  ود و  

رسکوب جامعه ایران بوده  
است. اونون که کارگران،  
معلمان، باز شست ان، زنان  
و جن ش داد وایه از همه  
سو جمهوری اسالیم را در  
اض و متارزه   محازه اعی 
و اعتصابات  ود ارار داده  
انت، جمهوری اسالیم  

با اتت دادن به   میکوات 
ی و  زار بها یان و   دستگیر
تخ ی   انه های  نها  
 ضای رع  و وحشت  
ایعاد کنت و به همه  
ن یاد ور اود که   بیر

معی 
هنوز اترت جنایت و  
رسکوب و اصانح دارد.  
 س ت دادن اتهام  
 جاسو  برای ارسا یل   
اتهایم که جمهوری اسالیم  
نت،   ن ن میر به بسیاری از  عالیر
 روا  نح حعانح  و  نفوذ  
در مهت کود  ها  به  
اهرونتان دستگیر اته،  
بخونح  شان میتهت که  
جمهوری اسالیم دارد از  

س ی  حمله به بها یان به  
کل جامعه و جن ش های  

ایصن حمله میکنت.   اعی 
حزب کمونیست  
م  ور   کارگری ر تارهای رسر
ی جمهوری   و بت بشر
اسالیم علیه بها یان را به  
اتت محکوم میکنت و با  
تمام اوا برای پایان دادن  
به جنایت هر روزه علیه  
 نها متارزه میکنت. ایت  
ر تارهای جمهوری اسالیم  
یکتار دیگر به روا ن  شان  
میتهت که چگونه  
حکومت مذه ح ک یف  
ت یت نن  حکومت  
بور وازی است و بایت  
تماما برچیته اود. دولت  
بایت کامال از مذه  جتا  
اود، هرگونه مذه   
رسیم لشو اود و  زادی نح  
ایت و رسر  مذه  و  

  المذه ح برارار اود. 
ن همه   حزب هم نیر
ن   مردم ایران، همه  عالیر

ان جن ش   سیا  و رهیح
ایصن را   های اعی 
 رامیخوانت که زیممممی و  
 ا ار در برابر حمالت  
 اایس   جمهوری اسالیم  
علیه بها یان با سدنت و  
هرگونه تعرض به  نان را  
محکوم کننت، از ح ون  
اهرونتی کامل  نها د ا   

مورد   کننت و  نان را 
حمایت نح چون و چرا ارار  

 دهنت. 
رسنگون باد جمهوری  

 اسالیم 
نن  و نابودی بر  

 حکومت مذه ح 
زنته باد  زادی، برابری،  

    !  حکومت ا سانن
 

حزب کمونیست  
 کارگری ایران  

  ۱ ،  ۱۰۴۱ مرداد    ۱۲ 
 ۲۴۲۲ اوت  
 

سیل لیرانگر، حکومتی  
 لیرانگرتر! 
٣ ادامه از صفحه    



ناسيونا    ٩٨١اماره     -دوره دوم   انی 

 مستحکم باد پیوند تمام بخشهای طبقه کارگر  علیه ستم و تبعیض 

٥ صفحه    

ابات مردیم در   اعی 
اماری از اهرها علیه  
سونایم گرانن با اعارهای  
بت حکوم   در نیمه  
اردی هشت ماه، در کنار  
حضور اترتمنت  جن ش  
های اجتمات، جن ش  
رسنگونن علیه حکومت  
اسالیم را در ی  ن طه  
عطف جتیتی ارار داده  

 است.  
 شانه های بارزی از  
رودررون  اترتمنت مردم با  
حکومت اسالیم در اامت  
جن ش های اجتمات اان  
در چنتیت ماه ا یر عتارتنت  
از  تعمعات و اعتصابات با  
اکوه معلمان در بیش از  

اهر، تتتیل اهرها    ۲۴۴ 
به صحنه تعمعات و  
راهپیمان  های هر روزه  
باز شست ان با   یاد  مرگ  
 ، جهانن اتن   

 
بر ایت بردو

  یاد داد وایه  انواده   
وزی   های داد واه  و  پیر
تاریسن ایت جن ش در  
محانمه و محکومیت  
حمیت نوری ایت جالد  
جمهوری اسالیم و ات عل   
کردن جن ش رهان  بخش  
زنان با کارزار  حعاب نح  
حعاب   در م ابل اشون  
کیسر ر ی   پارتایت ج یس   
حان  علیه  زنان و کل  
جامعه تحت عنوان  
 حعاب و عفا  ،  اینها  
ی   ن همه اتفااات اورانگیر
است  که ابعادی  
سازمانیا ته تر، اترتمنت تر  
و عمی  تر به جن ش  
رسنگونن داده و بر متی   
ا سانن و امیت بخش را در  

چش  انتاز نزدی  جامعه  
 ارار داده است.  

در ت ابل با ایت جتا ،  
حکومت اسالیم به  
رسکنهگری ها ش اتت  
داده است.  در ایت راستا  
گستا انه تر از هر وات  
ن   به اجرای اوانیر
جنایت ارانه معازات های  
اسالیم رو  ورده و بر امار  
اعتام ها ا زوده است.  
جن شهای اجتمات و بنیده  
ان و اوتینجست های   رهیح
ایت جن ش ها هت   او   
رسکنهگ یهای وحشیانه  
حکومتنت. با ایت رسکنهها  
حکومت میکوات جلوی  
سازمانیانح  بیشی  جن ش  
های اجتمات و دامنه نفوذ  
د و کل      نها را بگیر

و گسی 
 جامعه را ع   برانت.  

 
روات است که  
رسکنهگری های حکومت  
تمام عرصه های متارزان   
د و کل    جامعه را در بر میگیر
جامعه را هت  ارار  
میتهت. با اتحادی رسارسی  
بایت ایت ابزار را از دست  
حکومت گر ت. اتحاد  
جن ش های اجتمات علیه  
ایت رسکنهگری ها پاسسن  
 وری و حیان  به ایت  

 اوبا  است.   
جمهوری اسالیم با ایت    

رسکنهگری ها بطور واایع  
ن حا    کل جامعه و در عیر
جن ش های اترتمنتی که  
ستون های مح یم در  
 ضای سیا  جامعه بوده  
و بطور واایع ی  رکت مه   
جن ش رسنگونن هسدنت را  

 شانه گر ته است. اما  
نکته اعف  ور ای ست که  
امروز بیش از هر زمان  
وات جن ش های اجتمات  
از جمله جن ش کارگری با   
بخش های مختلفش،   
جن ش معلمان، جن ش  
باز شست ان، جن ش رهان   
بخش زن و جن ش  
داد وایه را کنار ه   
میتوان دیت. ایت جن ش ها  
در عرصه های مختلف  
اض کل   متارزه صتای اعی 
جامعه علیه حکومت  
رسمایه داری وحیسر حان   
هسدنت و  صل مشی    
های بسیاری با ه  دارنت.  
کها را در   ایت  صل مشی 
اعارها و گفتمان های  
جاری در ایت جن ش ها، در  
بیانیه های مشی    نها در  
مناس ت های مختلف، در  
اعالم حمایت کردن ها و  
 شدیتانن ها شان از  
ابات    واستها و اعی 
یکتیگر و در مناس ت های  
مختل ن چون او  ماه مه  
ها، روز جهانن زن و در  
ابات مردیم در   ج یان اعی 
سطی جامعه به روا ن  
ااهت بوده و هسدی .  
ی ها  و   اض به دستگیر

اعی 
پرونته سازیهای حکومت  
ن جن شهای   علیه  عالیر
اجتمات ی  وجه مشی    
مه  همه ایت جن شها و  
زمینه اتحاد و همگران  هر  

 چه بیشی   نها است.   
ایت اتحاد و همگران  ها    

ابات   زمینه ساز اعی 
رسارسی در سطی جامعه  
بوده و هست و هر روز  
حل ه محازه مردم علیه  
حکومت را تنگی  و تنگی   
کرده است. بازتاب ایت  
اوبا  را در تضعیف هر  
روز بیشی  حکومت و  
تشتیت نزاعهای بانتهای  
مختلف حکوم   به  
روا ن میتوان دیت. از  
سوی دیگر نح  رجام بودن  
برجام، نفرت عمویم از  
سیاست های ترورجس    
جمهوری اسالیم در منط ه  
و در سطی جهان،  انع اب  
ابات مردیم   وسیعی  اعی 
ن الملیل و بنیده   در سطی بیر
جن ش داد وایه امروز  

بیش از هر وات جمهوری  
اسالیم را در انزوان  جهانن  
ایک    ارار داده است. ایت رسر
بیش از بیش بر ممکت  
وری بودن   بودن و زن
اتحاد  رسارسی جن ش  
های اجتمات علیه  
رسکنهگری حکومت تاویت  

 دارد.  
حزب کمونیست کارگری  
همواره بر اتحاد جن ش  
های اجتمات  بر رس  
 واستهای مشی   به  
عنوان ی  حل ه مه  در  
حرکت جامعه بسوی  
اعتصابات رسارسی و  
وی جن ش   عمویم و پیشر
رسنگونن تاویت کرده است.   
ایک  امروز ی  گام   در رسر
مه  برای ا ل دادن به  
ایت اتحاد، متحت اتن  
همه ایت جن ش ها  علیه  
رسکنهگری های حکومت  

 است.  
 

ن امروز   بطور واایع نیر
سالیه های ایت اتحاد را در  
یها و   اض به دستگیر

اعی 
علیه امنی   کردن متارزات  
و پرونته سازی های رسوا  
ونخ نما را میشود دیت و  
معلمان و کارگران پیشتاز  
ایت اتحاد متارزان  هسدنت.  
اتحادی که در اا ا  راه  
انتازی سو ان های  
ی مشی   برای   تنییی 
ن    زادی معلمان و  عالیر
، نامه ها و   کارگری زنتانن
بیانیه های مشی    
ن و    انواده ها،  عالیر
تش لهای مختلف کارگری و  
اجتمات علیه رسکنهگری  
ن کارزارهای متارزان    ها و نیر
جاری  ود را نمایان کرده  
است. اتحاد جن ش ها  
علیه رسکوب بایت  کاهانه و  
ن شه منت به کارزار  
رسارسی جن ش های  
اض اجتمات و   اعی 
اوتینجست های  ن تتتیل  
اود. و بایت با گفتمان های  
رسارسی ای چون پایان  
دادن به پرونته سازی ها و  
امنی   کردن متارزات،   
بسته اتن تمایم پرونته  
، ممنوعیت   های امنی  
ویی ه، لشو تمایم معازات  
های اسالیم و ممنوعیت  

ا    االن و اکنعه و اعی 
ن با   ی های اجتاری  و نیر گیر
ن ح    تاویت بر  داای 
اض و ح    تش ل، ح  اعی 
تعمع  به عنوان ح ون  
پایه ای مردم کارزار  
رسارسی علیه رسکنهگری  
های حکومت را به جلو  

 برد.  
ن ارارهای   گذاای 
مشی   در همرایه با  
 انواده برای جمع اتن  
در م ابل زنتانها، تتتیل  
صحنه دادگاهها به صحنه  
اض علیه رسکنهگری   اعی 
های حکومت، اسال   
رسانن از وبع زنتانیان  
سیا  و جهانن کردن  
صتای  نها، صتور بیانیه  
یها   های جمیع علیه دستگیر
و رسکنهگری های ر ی ،   
ن به کارزارهای   پیوسی 
متارزان  جاری در د ا  از  
زنتانیان سیا ، وسعت  
دادن به گفتمان اتحاد  
جن ش ها علیه رسکنهگری  
های حکومت و در برابر  
اجرای معازات های  
اسالیم و اعتامها،  استفاده  
از ابزار متیای اجتمات  
برای بسیج اجتمات علیه  
رسکنهگ یهای حکومت، و  
د ایت کارزار در سطی   پیشیح
ن الملیل با گفتمان   بیر
بایکوت جهانن جمهوری  
اسالیم بخاسر تمایم  
جنایاتش از جمله گامهای  
مه  در کارزار جن ش ها   
علیه رسکوب است. حزب  
کمونیست کارگری همه  
ن   اوتینجست ها و  عالیر
جن ش های اجتمات را به  
محور  عالیت ارار دادن  
ن کارزاری  را میخوانت.   چنیر
با به میتان  وردن اترت  
همه ایت جن ش ها میتوان  
در زنتانها را گشود. میتوان  
ابزار رسکوب را از دست  
حکومت گر ت و میتوان  
کل بسا  حکومت اسالیم  

 را جارو کرد. 
 

حزب کمونیست کارگری  
 ایران 
  ۰ ،  ۱۰۴۱ مرداد    ۱۱ 
   ۲۴۲۲ اوت  



ناسيونا    ۱۰۴۱مرداد ٧ انی 

تتویت اته بر م نای  
مصاحته با تلنیزیون کانا   

 جتی 
ا  کیییییییییوان جییییاوییییید    ا ممممیر

وهمممممممای   چمممممممهمممممممارنمممممممفمممممممر از نمممممممیر
پممیممشمممممرگ حممزب کمموممملممه در  
 ذرهمممایمممعمممان  مممرنح دسمممتمممگمممیر  
امممممممته انمممممممت و جمممممممممممممممهممممممموری  
اسمممممالیم  مممممورا اعمممممالم کمممممرده  
اسممممت کممممه ایممممنممممهمممما از سممممر   
موساد ممامموریمت داامدمنمت و  
ماموران ارسا یل هسدنت کمه  
میمخمواسمدمنمت در  ماک ایمران  
عممممممممممملمممممیمممممات نمممممظمممممایم انمممممعمممممام  
بممممتهممممنممممت و  ایممممت حممممزب بمممما  
ارسا مممیمممل در تممممممماب اسمممت.  
کل ایت مماجمرا چمه هسمت و  
چممممممممطممممممممور ایممممممممت را بممممممممرر   

 میکنیت؟ 
  : ایمممممت  حیییییمییییییییییید تیییییقیییییوا  

 اسممت در چمممارچممموب  
 
اتممفممما 

سممممممیمممممماسممممممتممممممهممممممای جمممممممممممممهمممممموری  
اسممالیم بممرای لممعممت پمما ر و  
پممممممممرونممممممممته سممممممممازی عمممممممملممممممممیممممممممه  
. عممممملمممممیمممممه همممممممممممه   ن ممممممخمممممالمممممفمممممیر
وهممان  کممه    چممه نممیر

ن مممخممالممفممیر
در کممردسممتممان  ممعممالممنممت و چممه  
در رسارس ایمران و چمه ممردم  
عممممادی. جمممممممممهمممموری اسممممالیم  
واممم   ممممعممملمممممممان را دسمممتمممگمممیر  
مممیممکممنممت و یمما بمماز شممسممتمم ممان و  
کارگران را دسمتمگمیر ممیمکمنمت ،  
ن عممملممیممه حمممعمماب را و    ممعممالممیر
حممممممممم   ممممممممممردم عمممممممممادی در  
تمممممممظممممممماهمممممممرات  مممممممیمممممممابمممممممانن را  
دسمممتمممگمممیر ممممیمممکمممنمممت، بمممنمممحممموی  
پممرونممته اممان را بممه  دامممممت  
 ممار ح  ممم هممو  ممممیممکممنمممت و  
ادعممما ممممیمممکمممنمممت بممما ارسا مممیمممل و  
 ممممم یمممم مممما رابممممطممممه دااممممدممممنممممت و  
ن تممر ممنممت را   نممظممایممر  ن. همممممیر
وی   دارد در مممممورد یمممم  نممممیر
اپمممموزجسممممیممممون در کممممردسممممتممممان  
د. تمما  نممعمما کممه مممت   بمم ممار مممیممیح
ن بممار   بممخمماسممر دارم ایممت اولممیر
اسمممممت کمممممه حمممممکممممموممممممت در  
کممردسممتممان همم   ممعممالمممیممتممهمممای  
وهممممای   پمممیمممشممممممممرگمممان و یممما نمممیر
سمممممیمممممما  مممممممخممممممالممممممف را بممممممه  
ارسا ممیممل ممم مممسمموب مممیمممکممنمممت.  
مممم از سممممیمممماسممممت   ایممممت بممممخممممیسر
رسکمموب حممکممومممت اسممت و  
بممنممظممر مممت اسمماب  ایممت نممن   
تممتمملممیممشممات و ادعمماهمما همم   از  
  
 
اسممممممدممممممیممممممصمممممما  و درمممممممانممممممتو
حممممکممممومممممت نمممما ر مممممیممممشممممود.  
بخاسمر ایمنمکمه چمنمان بما ممن   

اض    شممم  و نمممفمممرت و اعمممی 
کل جماممعمه روهمرو اسمت کمه  
تنها رایه کمه ممیمتموانمت الاامل  
امممممام جمممممممممعممممه همممما و اوهمممما   
 مممود  را تمممموجمممیمممه کمممنممممت و  
رس مممممک نمممممگمممممهمممممتارد، وصمممممل  
ن   مبمیر

ن و ممعمی  کردن مخالفیر
به تموسم مه همای  دامممنمان   

ن کار را االن دارد   است. همیر
وهممای سممیممما    در مممورد نمممیر
 در کردستان انعام میتهت. 

کمممممیممتمممه  کیییییوان جییاویییید:  
کردستان حمزب کمممونمیمسمت  
کمممارگمممری اسمممالعمممیمممه ای داده  
است و جممهموری اسمالیم را  
محکوم کرده است اما ا راد  
و احممزاب و سممازمممانممهممان  همم   
هسممممدممممنممممت کممممه سممممیمممماسممممتممممهممممای  
ن حممزب   مسمم مموالنممه همممممیر  ممیر
کمموممملممه وابسممتممه بممه عممتممت   
مممممهممممتممممتی را بمممماعمممم  کشممممتممممه  
اتن و بمه کشمت دادن ایمت  
جمموانممهمما مممیممتانممنممت. اممممما ایممت  
سیاسمتمهما را چمطمور تموبمیمی  

 میتهیت؟ 
: بییه   نممظممر  حییمییییید تییقییوا  

ممت بمایممت بممتون اممیمت و رسر   
و بممممممممتون لممممممممکممممممممنممممممممت زهممممممممان  
جمهوری اسالیم را ممحمکموم  
کممممرد. بمممم مممممیممممم ممممیمممممت جممممممممممهممممموری  
اسممممالیم ایممممنممممهمممما را دسممممتممممگممممیر  
نمممممممممممکمممممممممممرده اسمممممممممممت چممممممممممممون  
سممممازممممما شممممان سممممیمممماسممممتممممهممممای  

مس والنه دارد و یا دارنمت    یر
ممممماجمممممراجممممون  مممممیمممممکممممنمممممنممممت یممممما  
بمممانمممتسمممیمممایه و  مممرامممه امممویم  
ه. ایممممنممممهمممما را   هسممممدممممنممممت و  ممممیر
وهممای مممخمممالمممف   بممعمممنمموان نمممیر
 مممود دسممممتممممگممممیر مممممیممممکممممنممممت تمممما  
وهمای اپموزجسمیمون   ازهمه نمیر
و از کل جامعه ب ا  اسمتمه و  

ن بمنیمده از   در ایمت ممورد مممعمیر
مممردم کممردسممتممان زهممر چشمم   
د. مسمممتممم ممممل از ایممممنمممکممممه   بمممگمممیر
سممممیمممماسممممتممممهممممای سممممازمممممانن کممممه  
مورد تمعمرض حمکموممت امرار  
گممر ممتممه چمم ممتر مسمم مموالنممه یمما  
مس والنه است و چ تر    یر
امممابمممل نممم مممت اسمممت و چممم مممتر  
مممورد امم ممو  ممما هسممت و یمما  
نمممممممیمممممممسمممممممت، بمممممممایمممممممت تمممممممعمممممممرض  
جمممممممهممموری اسمممالیم را بمممتون  
اممیممت و رسر  مممحممکمموم کممرد.   
اسالعمیمه سمازممان کمردسمتمان  
ن   حممزب همم  بممر ممم ممنممای همممممیر
 سیاست نواته اته.    

ایممت نممکممتممه را همم  بممگممنیمم     
حمم   رس اسمم  ایممت سممازمممان  
ه  عمته ای بمحم  ممیمکمنمنمت  
که چرا گفتیت حمزب کمومملمه  
کممردسممتممان ایممران؟ ایممت بممانمممت  
سمیمماه اسممت، ایممت یمم   ممراممه  
است و سازمان زحمتکشان  
ه. جممممواب ممممما   اسممممت و  ممممیر
سمممماده اسممممت. سممممازمممممانن بمممما  
امضممممممای  حممممممزب کمممممموممممممملممممممه  

کممردسممتممان ایممران  اسممالعممیممه  
داده اسمت کمه چمهمار نمفمر از  
پممیممشمممممرگمما ممش دسممتممگممیر اممته  
وی سمممممیممممما    انمممممت. همممممر نمممممیر
مسممممممممم مممممممممو  و جمممممممممتی ای  
اض بمممممممممممممممه ایمممممممممممممممت    دراعمممممممممممممممی 
ن اسم    یها بایت  همممیر دستگیر

د.    را ب ار بیح

وهممای دیممگممر    ممیممیل از نممیر
همم  بممه  مموداممان مممیممگممنیممنممت  
کمونیست، ما ممکمت اسمت  
که هزار نم مت داامتمه بماامیم   
و امم ممو  نممتااممتممه بممااممیمم  کممه  
 مممالن سمممازممممان کمممممممونمممیمممسمممت  
 حمممزنح کمممه بمممه  

اسمممت، حممم  
 ود  میگنیت دمکمرات مما  
اایمت ام مو  نمتاامتمه بماامیم   
کمممه  دمممموکمممرات اسمممت. امممما  
ایممت نممتممایممت بمماعمم  بشممود در  
مممم مممابمممل حمممکممموممممت اسممم   ن  
ی . بخصو    سازمانها را نیح
وامم   سممازمممانن مممورد حممممملممه  
د بایت بما   حکومت ارار میگیر
اسمم  و رسمم   ممود  بممه او  
رجن  کرد. ما همر نم متی کمه  
روی ایممممممت حممممممزب دااممممممتممممممه  
بممماامممیممم  و اسمممممممش را اممم مممو   
دااممتممه بممااممیمم  و یمما نممتااممتممه  
بماامیم   ایمت سمازممان بمه ایممت  
اس  دارد  عمالمیمت ممیمکمنمت و  
جمهوری اسالیم ه  به ایمت  
اسمم  ایممنممهمما را دسممتممگممیر کممرده  
است. اما نمیتموانمیمت چمون  

نممم ممممت داریمممت حممممر  دیممممگممممری  
بزنیت. بعنوان م ا  نمیمتموان  
گممممفممممت جمممممممممهمممموری اسممممالیم  
اعضای ی   راه اویم و یما  
نممماسمممیمممونمممالمممیمممسمممت دو تشمممه و  
بانت سیایه را دستمگمیر کمرده  
است! ایت، هر نمیم   داامتمه  
بممماامممیمممت، د ممما  از دسمممتمممگمممیر  
اتگان نیست نوت توجمیمه  
و د ممما  از دسمممتمممگمممیر امممتن  
 نممهمما اسممت! ایممت نمموت اممرار  
یمهما   دادن مس ولیمت دسمتمگمیر
و عواا   ن، الاال بمخمشما،  
بمممه دو  سممممازممممان و ا ممممراد  
دستگیر اته اسمت. بمه ایمت  
میمانت که در بمحم موحمه یم   
د در جای سویم با سدیمت   نیح
و همممم  بممممطممممر  جمممممممممهمممموری  
اسمالیم امملممیمم  کممنممیممت و همم   
وهمممای ممممخمممالمممف   بمممطمممر  نمممیر
ر یمم ! رواممت اسممت کممه ایممت  
ممموبممع بممم ممنممابمممیمم ن تمممممماممما بمممه  
نفع جمممهموری اسمالیم تمممام  

 میشود.  
اصممممال  کیییییییییوان جییییاوییییید:  

چمطمور پمای ارسا ممیمل بممه ایممت  
مماجمرا کشمیمته امته اسمت؟  
دامممممممت بمممزرگ  مممم یممم ممما بمممود  
ایممت اسممت کممه   االن چممه رسر
پممای ارسا ممیممل بممه ایممت ممماجممرا  
بممممماز امممممته اسمممممت؟ همممممت   
جمممممممممممممممهممممممموری اسمممممممالیم چمممممممه  

 هست؟ 
  ارز   حییییمییییییییید تییییقییییوا   

م  ایممت نممن  تممتممملممیممشمممات   مرصم
بمممممرای ر یممممم  از دو جمممممنمممممتمممممه  
اتمژیم    است. ی  کارهرد اسی 
و هممممنیمممم   و دیممممگممممر کممممارهمممممرد  
ایممک   عمممممیل و تمماوممتممیمم  در رسر

 مشخص امروز.  
کمممارهمممرد عمممممممویم ا  ایمممت  
اسمت کممه جممممهموری اسممالیم  
 ود  را حکومت سر متار  
 اممممممتب  و عمممممملممممممیممممممه ر یمممممم   
  
ن
صهیونیس   ارسا یل معر 
مممممیممممکممممنممممت و بمممما ایممممت عممممنمممموان  
رسدممممتار جمممنممم مممش ارتمممعمممات  
اسممالم سممیمما  در مممنممطمم ممه  
است. از ایت لحاظ  متمصمل  
ن بمه ارسا میمل   کردن ممخمالمفمیر
بممممه گمممممممممان حممممکممممومممممت بممممرگ  
 مح یم است برای اینکه   
   ٧ ادامه در صفحه  

٦ صفحه    

 علیه پرونده سازی های "موسادی" جمهوری اسالم 
 

 حمیت ت وان   

 

من فکر میکنم نقد یک نیرلی سیاسی در شرایطهی کهه تهحهت تهعهر   
جمووری اسالمی قرار گرفتهه اسهت یهکهی از اهیهر اصهوتهی تهریهن ل  
ایرمسئوالنه ترین سیاست هاست. حهب  مها در مهقهابهل سهیهاسهتهوهای  
سرکوبگرانه رژیم بعنوان مدافع ل نماینده همه نیرلهای درگیر مهبهارزه  
با جمووری اسالمی ل بعنوان مدافع همه دستگیرشدگان ل  قهربهانهیهان  
حکومت ظاهر میشود. کمپین شارمود یک نمونه است. چندی قهبهل، از  
همین حب  عبدهللا موتدی افرادی را دستگیر ل محکوم به اعدام کهرده  
بودند ل ما از آنوا قاطعانه دفاع کردیم. اینجا هم همینطهور اسهت. بهنهظهر  
من حب  ما ل هر حب  اپوزیسیون مسئوتی که لاقعا علیهه جهمهوهوری  
اسالمی دارد میجنگد لظیفه اش این است که بی قید ل شهرط خهواههان  
آزادی این چوار نفر بشود بدلن اینکه بحث اشتباه سازمان مربوطهه یها  
ایرمسئول بودن جریان موتدی ل ایره را به مهیهان آلرد. فهعهفهوها ل  
اشکاالت، ل انتقادات نیهرلههای اپهوزیسهیهون بهه یهکهدیهگهر ربهطهی بهه  
حکومت ندارد. حکومت میخواهد تیغ بکشد برلی همه جامعه ل ههمهه  

 فعاتین ل شما باید از همه آنوا دفاع کنید. 



ناسيونا   ٧ صفحه   ٩٨١اماره     -دوره دوم   انی   

 ٦ ادامه از صفحه  
صممممممممفمممممممممو   مممممممممود  و  
، اممممممممام   اوهمممممما  حمممممممکممممممومممممممم  
ن   ه و هم منمیر جمعه ها و  یر
جمممممنمممممم ممممممش اسمممممالم سممممممیمممممما   
در مممار  از ایمممران را بسمممیمممج  
کممنممت و ایممنممطممور وانمممممود کممنممت  
ایصن در ایممران عمملمیممه   اگمر اعمی 
مممت هسممت بممخمماسممر تمموسمم ممه  
همممممای مممممموسممممماد و ارسا مممممیمممممل  
اسمممممت. ایمممممت وصمممممل کمممممردن  
ن به داممت  مار ح   بیر

معی 
تمممر مممنمممت  کمممالمممسمممیممم   هممممممممه  
حممممکممممومممممتممممهممممای دیممممکممممتمممماتممممور و  
رسکنهگمر اسمت و جمممهموری  
اسمممالیم هممم  از ایمممت اممماعمممته  

 مسد  ن نیست. 
نکتمه دوم ایمت اسمت کمه    

در چممممنممممت ممممماه ا ممممیر بممممارهمممما  
ااهت بوده ای  کمه مم ماممات  
هسته ای جمهموری اسمالیم  
و رسداران سمممم مممماه بمممموسممممیمممملممممه  
نممممفمممموذیممممهممممای ارسا ممممیممممل تممممرور  
اممممممته انممممممت. از ایممممممت نممممممظممممممر   
جمممممممهممموری اسمممالیم رسممموان   
بممممممعممممممت از رسمممممموان  دااممممممتممممممه  
اسممت. ممممعمملممموم ممممیممشمممود کمممه  
وهممممممای ارسا ممممممیممممممیل و یمممممما   نممممممیر
سمممممازممممممان مممممموسممممماد تممممما کمممممنمممممه  
سممممممممازمممممممممانممممممممهممممممممای اسممممممممالعممممممممان   
جمهوری اسالیم نفوذ کرده  
انت، اسمالعمات دامیم   دارنمت  
ی   ن و عملیمات ممو م میمت  ممیر
انعام میتهنت. ازایت جمهمت  
هممم  حمممکممممومممممت مممممیمممخممممواهممممت  
ادعا کنت که بم میم میمت ممت هم   
دارم توس ه های ارسا میمل را  
کشف میکن ، مت هم  دارم  
تمموسمم ممه هممای  نممهمما را  ممنمم ر  
مممممیممممکممممنمممم  و از ایممممت سمممم یمممم   
 هممای نر  

مممیممخممواهممت رسمموان 
درنر  ود را به نوت ر مع و  
رجن  بمکمنمت. ممتموسمل امتن  
بممه ایممت نممن  پممرونممته سممازیممهمما  
وی اپوزجسمیمون   علیه ی  نیر
در کمردسممتمان  شممانمه   سممت  
کممممممه کممممممفممممممگممممممیر تممممممتمممممملممممممیممممممشممممممات  
جمممممممممهمممموری اسممممالیم بممممه تممممه  
دیممممممممممم   مممممممممممورده اسمممممممممممت.  
کمممردسمممتمممان سمممابممم مممه سممموالنن  
مممممممممتمممممممممارزه مسممممممممملممممممممحمممممممممانمممممممممه و  
ابممممممممات تمممممممموده ای و   اعممممممممی 
اجمممتمممممممات عممملمممیمممه جمممممممهممموری  
اسالیم دارد  و تنفر و  شم   
ممممردم در کمممردسمممتمممان عممملمممیمممه  
ر یم  از همممان بمتو روی کممار  
 متن ایمت حمکمو ممت بسمیمار  

ه و تممممموده ای بممممموده   گسمممممی 
اسمممممممت. از سممممممموی دیمممممممگمممممممر  
جممممممماممممممممعمممممممه کمممممممردسمممممممتمممممممان در  
مممم ممما سمممه بممما بممم مممیمممه ممممنممماسممم   
ایران ممتمحمزب تمر و ممدمشم مل  
تممر اسممت. بمما تمموجممه بممه ایمممت  
ایمممک جممماممممعمممه کمممردسمممتمممان   رسر
ایت ادعما کمه پمیمشمممرگمه همای  

 دستگیر اته  
وابسممممتمممممه بمممممه مممممموسممممماد و  
ارسا یل  بموده انمت پمنر تمر و  
تو الیی  از   سمت کمه حم    
وهمای سمر ممتار حمکمومممت   نمیر
را ه  بتوانت اانع کنمت. ر یم   
بممه گمممممان  ممود  دارد یمم   
جممم مممهمممه تمممتممملمممیمممیعن تمممازه عممملمممیمممه  
ض و سمازممانمهما بما   مردم معمی 
همممممت  لمممممعمممممت پمممممراوممممم ن بممممممه  
احمممممزاب و جممممممنممممم ممممممش هممممممای  
ایصن در کمممردسمممتمممان بممماز   اعمممی 
ممممیمممکمممنممممت امممما ایمممت یممم  تممممف  
رسهممممممماالسمممممممت. ایمممممممت تمممممممال   
همممممانممطممور کممه گممفممتمم  تممال ر  
اسممت از  رس اسممدمممیممصممما  و  

 زهونن حکومت.  
کیییییییییییییییییییییییییوان جییییییییییییاوییییییییییییید:  
سممممیمممماسممممتممممهممممای سممممازمممممانن کممممه  
دسمممتمممگمممیر امممته انمممت امممتیمممتا  
مورد ن ت حمزب کمممونمیمسمت  
کممارگممری بمموده و هسمممت امممما  
بمممتون امممیمممت و رسر  از ایمممت  
ممماممممتگممممان حمممممممممایممممت   م دسممممتممممگممممیر
مممیمممکممنمممت. امممممما همممیممم  نممم مممتی  
روی  ن سممیمماسممتممهممای حممزب  
کمموممملممه نممتاریممت؟ و نممتممایممت در  
د اعتان از دسمتمگمیر امتگمان  

ا وارد میکردیت؟   ایین
  : بمنمظمر ممت  حمید تقوا  

نتایت وارد ممیمکمردیم . نم مت مما  
به سازمان و ج یان عتت   
مهمتمتی بمارهما اعمالم امته و  
رسجای  ود  هست وپ  
در رویارون  بما حمکموممت در  
یممهمما   اض بممه ایممت دسممتممگممیر

اعممی 
ایممممممممت انممممممممتمممممممم ممممممممادات را وارد  
 نمیکنی  و نتایت بکنی .  

کممال در ممم ممابمملممه بمما ممموارد  
ی و   مشممممممخمممممممص دسمممممممتممممممگمممممممیر
پممممرونممممته سممممازی جمممممممممهمممموری  
اسممالیم عمملممیممه اعضممای یمم   
وی سیا  جای ن ت  ن   نیر
و نممممیممممسممممت. هممممر سممممخممممت   نممممیر
جان  و هر نکته مم مانن دارد.  
در حمممممماپ کممممممه جمممممممممممممهمممممموری  
اسمممممالیم دارد بمممممرای چمممممهمممممار  
پممیمممشممممممرگمممه ای کمممه دسممتمممگمممیر  
-کرده پرونمته سمازی اممنمیم   

ممموسممادی مممیممکممنممت، کممه همممممه  
ممیمتانمیمم  زممیممنمه سممازی بممرای  
ن مممممحممممانمممممممممات   بممممراه انممممتا ممممی 
ممم و چمممه بسممما اممممو    مممرمممما یسر
تممممملممممممنیممممممزیممممممونن و نمممممتامممممممت و  
ی  و صمممممتور   ا  گمممممیر

اعمممممی 
ه  اسمت،   اح ام اعتام و  میر
وی سمیما  مسم موپ   همر نمیر
ممموظممف اسممت امماسممعممانممه در  
برابر ایت تالاهای حکوممت  
با ستت و بکوامت  نمرا  منم ر  
ایمممک نممم مممت   کمممنمممت. در ایمممت رسر
وی مممممورد تممممعممممرض اممممرار   نممممیر
گر ته ه  از نظمر سمیما  و  
همم  از نممظممر ا سممانن  ممطممای  
ممممممم اسمممممممت کمممممممه در    ممممممماحیسر
 تمت تموجمیمه سمیماسمتمهمای  
حکومت عمل میکنمت. اممما  
ایمک   هر ن تی که در ایمت رسر
سم د کمنممیمت،هممر نمیمم   دااممتممه  
بماامیمت، داریمت عمممال بمه نمفممع  
جممممممممممممممممهمممممممموری اسممممممممالیم کممممممممار  
میکنیت و جمممهموری اسمالیم  
  
ن
از ایممت اسممتممفمماده مممیممکممنممت.  
الممحمما  کممرده اسممت. کسمممانن  
هسمممممدمممممنمممممت کمممممه االن در د   
و  کمرده انمت   ن ماجمرا رسر همیر
بمممه نممم مممت و ا شمممای سمممازممممان  
بانت سیایه مهتتی و حمملمه  
بممه ایممت سممازمممان. بممر ن همم   
یمممهممما را   مسممم مممولمممیمممت دسمممتمممگمممیر
ت سیم  ممیمکمنمنمت و ممیمگمنیمنمت  
هممممم   جممممممممممممهممممموری اسممممممالیم  
مممحمممکمموم اسممت و هممم  بممانمممت  
ممممهمممتمممتی. روامممت اسمممت کمممه  
د   جمممممممممممهممممموری اسمممممالیم ممممممیمممممیر
روی ایممت اسممم  و ممممیممگممنیمممت  
بمممم ممممیممممم ممممیمممممت  ممممموداممممان دارنمممممت  
ممممممممممیممممممممممگممممممممممنیمممممممممنممممممممممت کممممممممممار ایممممممممممت  
ممممامممممتگمممممان اامممممدمممممتممممماه   م دسمممممتمممممگمممممیر
بمموده، ممماجممراجممنیممانممه و  مممیر  
مسمممم مممموالنممممه بمممموده، اعضممممای  
یمم  سممازمممان بممانممتسممیممایه و  
ه    یر مس و  بوده انت و  میر
و لممذا ممما حمم  داریمم   نممهمما را  
دسممتممگممیر و مممحممانمممممه کممنممیمم .  
االن سممایممت  نممام نممیمموز دارد  
ن  کار را میکنت.   عینا همیر

روات است که نتایت در  
نمممممم ممممممت راسممممممت روی همممممما و  
سیاستهای ناسیونالمیمسم   و  
امموم پممرسممتممانممه حممزب کمموممملممه   
و در نمم ممت امممیمموه هممای  مممیر  
مسمممم مممموالنممممه و ممممماجممممراجممممون   
هممای ایمممت سممازممممان و یممما همممر  
حمزب و سمازممان دیمگمری در  
اپمممممممممموزجسممممممممممیممممممممممون یمممممممممم  ذره  
تخفیف داد و ما همیشه نح  
تممخممفممیممف نمم ممت کممرده ایمم . در  
نمممممم ممممممت جمممممم یممممممانممممممات راسممممممت،  
نمممماسمممممیمممممونممممالمممممیمممممسمممم  امممممویم در  
کمممممردسمممممتمممممان مممممم مممممل جممممم یمممممان  
ه،   اوجاالن و  پو یسم  و  میر

در ن ت سلطنت سملمتمان، در  
نم ممت نمماسممیممونممالممیممسم   مارب و  
اتممدی و سممیمماسممتممهمما شممان   اسممی 
ممما پممرونممته روامم ن داریمم   و  
ن حا  در د ما   معما    در عیر
ممامممتگمممان و   م از همممممممه دسمممتمممگمممیر
محکوم به اعتایم ها به همر  
سممازمممانن کممه مممتممعمملمم  بممااممنممت  
همممممممم  کممممممممارنممممممممامممممممممه پمممممممم هممممممممار و  
ی داریمممممممممم .   ن ا ممممممممممتممممممممممخممممممممممار مممممممممممیر
جمهوری اسالیم به هر ی   
وها تعرض کمنمت مما   از ایت نیر
بما تمممممام امموا عمملمیممه حممکممومممت  
یم ا سدی .  مت  کر ممیمکمنم   
ایممممممت سممممممیمممممماسممممممت و ر ممممممتممممممار  
مس والنه است، ایمت امیموه  
رادیمم مما  اسممت و  ممیر از ایممت  
اگممر بممااممت  اممممما جمممممهمموری  
اسالیم را نمه تمنمهما از زیمر تمیم   
حمممممملمممه بمممتر بممرده ایمممت بممملمممکمممه  
 مممواه نمممما مممواه زممممیمممنممممه سمممماز  
سیاستهای رسکمنهمگمرانمه ا   

 اته ایت.  
یممممم   کیییییییییییوان جیییییاویییییید:  

کمممممپممیمم ن کممه در حمما  حممازن  
مممممیممممنمممما احممممتی اعممممالم کممممرده  
اسمممممت در د ممممما  از  امممممای  
جممشمیمت امارممهمت اسمت کمه  
جمممممهمموری اسممالیم او را همم   
ه المتاد   مامور موساد و  یر
کممرده و  ممطممر اعممتام بمماالی  
رس او اسمت. ممیمنما احمتی از   
 زادی ایممممممت اممممممخممممممص کممممممه  
سممملمممطمممنمممت سممملممم  اسمممت نح  
اممیممت و رسر  د مما  مممیممکممنممت.  
بناب یت ایمت سمیماسمت حمزب  
ن   تنها مختص ایت مورد معمیر
ی پممممیممممشمممممممممرگممممه همممما   دسممممتممممگممممیر
نمممممممممیمممممممممسمممممممممت.  یممممممممما  حمممممممممزب  
کمممممونممیممسممت کمممارگممری بمما ایمممت  
سمممیممماسمممت کمممه از همممر  مممعممما   
سیا  که دسمتمگمیر ممیمشمود  
از سمممممملممممممطممممممنمممممت سمممممملمممممم ، از  
ج یان مهتتی و از راست و  
چممممو بممممتون اممممیممممت و رسر    
 مما  ممممیمممکمممنمممت، اصمممو  حمممزنح  

 ا  را زیر پا نمیگذارد؟ 
  : بمگممذاریممت  حیمییییید تییقییوا  

بمگممنیمم  اصممو  حممزنح ممما چممه  
هسمت. یم  اصمل حمزب مما  
ایممممت اسممممت کممممه در مممممتممممارزه  
رودررو با جمممهموری اسمالیم  
ممما  ممود را نمممممایممنممته جممامممعممه  
یم بمممم ممممنممممیمممم  و حممممایم همممممممممه  
اوممتممیممنجسممتممهممان  هسممدممیمم  کممه  
عمممملمممممیممممه جممممممممممهممممموری اسمممممالیم  
مممممتممممارزه مممممیممممکممممنممممنممممت. رواممممت   
اسمممت کمممه بمممه سمممیممماسمممتمممهمممای  
بسمممممممممممممیمممممممممممممماری از احممممممممممممممزاب  
اپمموزجسممیممون نمم ممت داریمم ، بممه  
ایوه هما شمان نم مت داریم  و  
نمممم ممممتمممممان را همممم  زیممممممممی و  
روامممت بمممارهممما ممممطممم د کمممرده  

ایممم . وپ نممم مممت مممما بمممه دیمممگمممر  
وها، نه تهماجم  حمکموممت   نیر
بمممه  نمممهممما را ذره ای تممموجمممیمممه  
میکنت و نمه در مم مابملمه مما بما  
ایممممت رسکممممنهممممگمممم یممممهمممما ذره ای  

 تخفیف میتهت.   
مت  کر میکنم  نم مت یم   
ایممت   وی سممیمما  در رسر نممیر
که تحمت تمعمرض جمممهموری  
اسمممالیم امممرار گمممر مممتمممه اسمممت  
یمم  از  مممیر اصمموپ تمم یمممت و  
مس والنه ت یت سیماسمت    یر
هاست. حزب ما در مم مابمل  
سممممیمممماسممممتممممهممممای رسکممممنهممممگممممرانممممه  
ر یممممم  بمممممعمممممنممممموان ممممممتا مممممع و  
وهمممممای   نمممممممممایممممنمممممته هممممممممممه نممممیر
درگمممیر ممممتمممارزه بممما جمممممممهممموری  
اسمممالیم و بممممعممممنمممموان مممممتا ممممع  
ممممامممممتگمممممان و    م هممممممممممه دسمممممتمممممگممممیر
اممم همممانمممیمممان حمممکممموممممت ظممماهمممر  
ن اارمهمت یم    میشود. کمپیر
نممممونممه اسممت. چممنممتی اممتممل،  
ن حممممزب عممممتمممممت    از هممممممممممیر
مهتتی ا رادی را دستمگمیر و  
مممممحممممکمممموم بممممه اعممممتام کممممرده  
بودنت و مما از  نمهما اماسمعمانمه  
د مممما  کممممردیمممم . ایممممنممممعمممما همممم   
همیمنمطمور اسمت. بمنمظمر ممت  
حمممممممزب مممممممما و همممممممر حمممممممزب  
اپمممموزجسممممیمممممون مسمممم مممموپ کمممممه  
واامممممعممممما عممممملممممممیمممممه جمممممممممممهمممممموری  
اسممممممالیم دارد مممممممیممممممعممممممنممممممگممممممت  
وظیفه ا  ایت است کمه نح  
ایت و رسر   مواهمان  زادی  
ایممت چممهممار نممفممر بشممود بممتون  
اینکه بح  اامدمتماه سمازممان  
مس و  بمودن   م هوسه یا  یر
ه را بمه   ج یان ممهمتمتی و  میر
مممممممیممممممان  ورد. بممممممعممممممفممممممهمممممما و  
اامممممم ممممممماالت، و انمممممممتممممممم مممممممادات  
وهممممای اپممممموزجسممممیممممون بمممممه   نممممیر
یکمتیمگمر رهمت بمه حمکموممت  
نممتارد. حممکممومممت مممیممخممواهممت  
تممممیمممم  بممممکممممشممممت بممممروی همممممممممه  
ن و   جممماممممعمممه و همممممممه  مممعمممالمممیر
اما بمایمت از همممه  نمهما د ما   

 کنیت. 
  چمممممه  کیییییییییییوان جیییییاویییییید 

اامممتاممممات  مممایص در ممممورد  
ن ممممموبممممن  مشممممخممممص   هممممممممیر
مممممممممممیممممممممممشممممممممممود در دسممممممممممتممممممممممور  

 گذاات؟  
  : تمما جممان   حییمییییید تییقییوا  

کممممه بممممه حممممزب ممممما ممممم هممممو   
میشود ما بمه همر نمحموی کمه  
ممممیمممتممموانمممیممم  بمممرای  زادی ایمممت  
چممهمممار نمممفممر تممال   ممواهمممیممم   
ن گممممتامممتممممه   کمممرد. از هممممر چممممیر
 چممهممار  

 
مسممالممه جممان و زنممتو

جوانن که هی  جریم نمکمرده  
انمممت ممممطممم د اسمممت. بمممایمممت بممما  
 تمام اوا جلوی ایت جنایت  

 ٨ ادامه در صفحه  

علیه پرلنده سازی های "موسادی"  
 جمووری اسالمی 

 
 حمید تقوایی 



ناسيونا   ٨ صفحه   ۱۰۴۱مرداد ٧ انی   

ها و سازمانها    نامه به دولت   
 ایوا مح ونح 

 سخنگوی کمیته متارزه برای  زادی زنتانیان سیا  در ایران  

کمیته متارزه برای  
 زادی زنتانیان سیا   
بیانیه ای را در محکومیت  
ن به   بیر

ی معی  دستگیر
ی و   حعاب و دستگیر
اکنعه سپیته رانو صادر  
کرده و به  سازمان ملل،   

، کانادا،    دولت  های  ارومان 
 م ی ا و نیوزیلنت ارسا   
ن   داات. ایت نامه هم نیر
به مردم و سازمانها و  
أحزاب ارسا  اته و از  
مردم دعوت ات تا با  
ارسا  نامه به سازمان ملل  
و کمیسیون زنان  ن،  

های  ود و    دولت 
همینطور ر ی  اسالیم،  
 واستار  زادی دستگیر  
اتگان اته و در سطی  
ن الملیل  واستار   بیر
بایکوت ر ی  اسالیم  

 اونت. 
ترجمه نامه در زیر  

 باات.   یم 
ن میتوانیت با   اما نیر

های ذکر    استفاده از  درب 
اته در نامه، به سازمان  
ملل و کمیسیون سازمان  
ملل در مورد وبعیت زنان  
ن    واستار  زادی ایت  عالیر
ن  واستار   و هم نیر
بایکوت جهانن ر ی  اسالیم  

 انیت. 
ن ان لییس نامه    می 

https://wp.me/
p9yWrK-30j 

 
ترجمه  ار  بیانیه  
کمیته متارزه برای  زادی  

 زنتانیان سیا  

 
ر ی  اسالیم ایران را به  
دلیل جنایت علیه زنان  

 تح ی  کنیت 
منت و ننجسنته   ی  هین

ساله ایرانن به اتهام    82
مخالفت با حعاب  
بازداات ات. او اکنعه و  
ا  تلنیزیونن   وادار به اعی 

 ات 
منت و   سپیته رانو، هین

ساله ایرانن به    82ننجسنته  
ن حعابش در   دلیل برداای 
اتنهوب و صحتت علیه  
حعاب بازداات ات. او  
ابتتا به ی  از  

های س اه    بازداات اه 
پاستاران منت ل ات و  

ا  »مع ور به   «اعی   
تلنیزیونن ات. اکنعه  
ا    زنتانیان برای اعی 
اجتاری رو  رایسح است  
که ر ی  در ایران برای وادار  
ا ات   کردن زنتانیان به اعی 
ن استفاده یم کنت تا   درو یر
 نها را به زنتان یا ح    
اعتام محکوم کنت. سپیته  
در حا  حازن در  
بازداات اه نامعلویم به رس  
یم برد و از مالاات با  
ن    انواده و یا ح  داای 

 وکیل محروم است. 
 

سا     33اگرچه زنان در  
گذاته در ایران از حعاب  
اجتاری رسمیسر کرده انت،  
ابات ا یر علیه  

اما اعی 
حعاب از زمانن   از ات  
که ر ی  اسالیم در  و یه  

 روز میل حعاب و    8088
عفا   را اعالم کرد.  
گشت ارااد  ر ی  اسالیم  
و  به  زار و اذیت و   رسر
ض به   ی زنان معی  دستگیر
حعاب در  یابان کرد.  

ویت وهای متعتدی از زنانن  
ن در   که هن ام راه ر ی 

های اهرهای     یابان 
مختلف ایران حعاب اان  
را بردااته بودنت در  

های اجتمات مندشر    اتکه 
ات. ر ی  دست به  
بان زد،   رسکوب ایت معی 
ده ها زن را دستگیر کرده و  
 نها را به  ر تار  یر  
  مته  کرده است.  

 
ا ال 

بر ن از ایت زنان در برابر  
ی م اومت کردنت و   دستگیر
به سرز وحشیانه ای   
توسک  ماموریت گشت  
ارااد  از  یابان به  زور به  
ن پلیس برده   دا ل ماایر

ها زن بازداات    اتنت. ده 
انت که از جمله  نها    اته 
توان به سپیته رانو،    یم 

ملی ا اراگوزلو، دا شعوی  
دا ش اه، سوری بابان   
چگی ن  عا  ح ون متنن و  
نازی زنتیه، دا شعوی  

 دا ش اه اااره کرد. 
 

احمت وحیتی، وزیر  
کشور ر ی ، زنان را تهتیت  
کرد که ی ان ویده حکومت  

اانون  »با کسانن که  
یم کننت بر ورد   «اک ن 

 واهت کرد. ایت بتان  
  ، معناست که  نها دستگیر
اکنعه و ح   اعتام  
 واهنت ات. ابراهی   
ر ییس، ر یس جمهوری  
 از گشت  

ً
اسالیم، علنا

ارااد و  شونت علیه زنان  
در ایران تمعیت کرده و  
ح   هشتار داده است که  
 شونت ر ی  علیه زنان  
بتتر  واهت ات. در سو   

سا  گذاته، صتها    33
هزار زن به دلیل مخالفت  
با حعاب دستگیر اته  

 انت. 
 

زنان در ایران به متت  
سا  مورد رسکوب و    33

تتعیی ر ی  اسالیم در  
انت. در سو     ایران بوده 

بیش از چهار دهه گذاته،  
ی،  پارتایت   ن زن ستیر
ج سی   و  شونت علیه  
زنان توسک ر ی  اسالیم به  
سور سیستماتی  و اانونن  
بوده است. ح ون اولیه  
زنان هر روز توسک ر ی   
ایران مورد حمله  شونت  
ن ارار گر ته است.    میر
کسانن که جرات مخالفت  
با تتعیی را دارنت مورد  زار  
ی، زنتان،   و اذیت، دستگیر
اکنعه و ح   اعتام ارار  
نت. علیر   تمام   یم گیر
رسکوب های وحشیانه و  
مستمر ح ون زنان توسک  
ر ی  در ایران، زنان تسلی   
  
 
 شته انت و به سور  ست 
ناپذیر و پیوسته برای  
ح ون  ود متارزه کرده  
انت. بسیاری از متا عان  
ح ون زنان در حا  حازن  
در زنتان هسدنت و مورد  
  ، اکنعه جسیم و روانن
 زار ج یس و ح   تعاوز  

نت. ایت    ج یس ارار یم  گیر
زنان از درمان پزا ، و در  
ن وکیل   ی موااع داای  بسی 
و مالاات  انواده محروم  

 هسدنت. 
 

اتحادیه اروما، سازمان  
ها در رسارس    ملل و دولت 

جهان نتایت چش   ود را  
بر وبعیت  عاالن ح ون  
زنان زنتانن در ایران ب نتنت.  
هرگونه مذاوره با ر ی   
اسالیم ایران چه بر رس  
برنامه هسته ای و چه هر  

مذاوره دیگری بایت اامل  
 شار بر ر ی  اسالیم ایران  
برای بر وردن  واسته های  

 زیر باات  
 
ابات در    - رسکوب اعی 

 ایران را متواف کنیت 
تمام  عاالن ح ون    -

زنان ، از جمله بازداات  
اتگان ا یر مخالف  
حعاب، بایت  زاد اونت و  
اتهامات بایت  ورا و بتون  

 ایت و رسر  لشو اود. 
نماینتگان ر ی  اسالیم    -

بایت از کمیسیون سازمان  
ملل متحت در مورد  
وبعیت زنان ا را   
اونت. جای سوا  است  
که سازمان ملل اجازه داده  
و تاییت کرده است که ر ی   
اسالیم ایران در ایت  
د. ایت   کمیسیون ارار گیر
پذیر  رسیم از سوی  
سازمان ملل در حاپ  

د که اواهت    صورت یم  گیر
انا ته اته و مسدنتی  
وجود دارد م  ن بر  پارتایت  
، جنایت علیه   ج سی  
ن و   ن زن ستیر زنان، اوانیر
رسکوب زنان که به متت  

3 سا  توسک ر ی     3
اسالیم ایران تحمیل اته  

 است. 
  

 ایوا مح ونح 
سخنگوی کمیته متارزه  
برای  زادی زنتانیان  

  سیا  در ایران  

   ٧ ادامه از صفحه  
را گممر ممت. عممالوه بممر ایممت  
، از لممممحمممماظ   جممممنممممتممممه ا سممممانن
ن حمممممممکممممممموممممممممت   سمممممممیممممممما  نمممممممیر
ممممیمممخمممواهمممت در بمممر مممورد بمممه  
وهممممممای مممممممخممممممالممممممفمممممش در   نمممممیر
کردستان همممان سمیماسم   را   
د کممه در رسارس   بممه پممیممش بممیح
ایمممران دنمممتممما  ممممیمممکمممنمممت یمممعممم ن  
پمممممرونمممممته سمممممازی رابمممممطمممممه بممممما  

ارسا یل و  مم یم ما  و وابسمتمه  
وانمممممممممممممممممممممود کممممممممممردن همممممممممممممممممممممه  
مممممخممممالممممفمممممیمممم ممممش بمممممه داممممممممممت  
. مممما بمممایمممت بمممنیمممده در    مممار ح
ن   رابطه بما کمردسمتمان از همممیر
امممتم او  ایمممت سمممیممماسمممت را  
 منمم ر کممنمیمم ، و کمماری بممکمنممیمم   
کممممه از ایممممت بممممه بممممعممممت بممممرای  
ی و   حممممممکممممممومممممممت دسممممممتممممممگممممممیر
پممممممممرونممممممممته سممممممممازی عمممممممملممممممممیممممممممه  

وهممممممای مممممممخممممممالممممممفمممممش در   نمممممیر
کمممردسمممتممممان و در هممممر جممممای  
ایمممران  سمممان نمممتممماامممت. مممما بممما  
تمام اوا برای ایت میکوای   
و  ممممرا مممموان مممممت بممممه همممممممممه  
وهمممممممممای اپممممممممموزجسمممممممممیمممممممممون   نمممممممممیر
ایمم ممسممت کممه مسممتمم ممل از هممر  
ن متی کمه بمه یمکمتیمگمر دارنمت  
د عملمیمه جمممهموری   در ایمت نمیح
اسالیم با سمدمنمت و نح امیمت و  

رسر   ممممواهممممان  زادی ایممممت  
چهار نفر بشونت. اینهما همیم   
گممنممایه نممتارنممت، هممیمم  جممریم  
نمکمرده انمت  و بمایممت  مورا و نح  
امممیمممت و رسر   زاد بشمممونممممت.  
حممممزب ممممما بممممه سممممهمممم   ممممود   
کممممارزاری را بممممما ایمممممت همممممت   
سمممممممازممممممممان  مممممممواهمممممممت داد و  
تمممممموصممممممیممممممه مممممممت بممممممه همممممممممممممه  
وهمممممممممای اپممممممممموزجسمممممممممیمممممممممون   نمممممممممیر

ای مسمت کمه بمرای  زادی ایمت  
دسمممتمممگمممیر اممممتگمممان  مممعممماالنممممه  

 بکوانت.   
 ٢١٢٢ اوت    ١ 

با تشکر از امیر توکیل برای  
ن اولیه ایت   پیاده کردن می 

 مصاحته 



ناسيونا   ٩ صفحه   ٩٨١اماره     -دوره دوم   انی   

 بن بست سیاسی در عراق ل انبلای بیشتر رژیم اسالمی 
 

 عبدل گلپریان 

احزاب و ج یانات  
اسالیم اویم در حکومت  
عران امیتوار بودنت که بعت  
 اوتیح  

از انتخابات پارلمانن
و بعت از گذات ده    ۲۴۲۱ 

ماه از  ن، س   روا   
 با ت سی   ست  

 
همیش 

های حکوم   و کر  های  
پارلمان برای  ارت هس    
مردم تکیه زننت. بعت از  
اینکه نماینتگان ج یان  
ن   م تتی صتر برای تعییر
ر یس جمهور، نخست  
وزیر و کاب نه دولت حت  
نصاب الزم را با ج یانات  
س ن و حزب دمکرات  
کردستان عران بتست  
نیاوردنت بطور دسته جمیع  
از پارلمان استعفا دادنت و  
ن ر يس جمهور،   تعییر
نخست وزیر و کاب نه  
دولت را به جناحهای  
دنت. اما ایت ی    رای  سیر
تاوتی  برای تشتیت  
ا تال ات در میان  نها و  
به اکست کشانت شان  
بود. احزاب و گروههای  
 در چهارچوب  

ن
ا تال 

  عالوه بر اینکه  
 
هماهن 

ا تال ات عمی   در میان  
ن حا  به    ود دارنت در عیر
ایت وااف بودنت که بتون  
ربایت ج یان م تتی  
صتر  نان اادر به پیش برد  
ن نخست وزیر،   پروسه تعییر
ر یس جمهور و کاب نه  

 دولت نخواهنت ات. 
  

بعت از اینکه  
ا تال  چهارچوب  

 ، محمت الشیا   
 
هماهن 

سودانن را به عنوان نامزد  
 ست نخست وزیری  
 کرد، م تتی صتر  

ن
معر 

در مخالفت با  ن هواداران  

 ود را تشنی  کرد که وارد  
ن بشتاد اته و   منط ه سیح
کنی   پارلمان را در ا تیار  
نت. در واو ش به   بگیر
ااشا  پارلمان از سوی  
وهای ج یان صتر،   نیر
  
 
ا تال  چارچوب هماهن 
ن به سر تاران  ود پیام   نیر
داد که برای ت ابل با  
وهای صتر به میتان   نیر
بیاینت.  زعیل از ا راد  
وها ش   ا تال  به نیر
دستور داد که وارد ایت  
کارزار  شونت و متعااتا  
نوری مالیک و دیگر رسان  
وها شان را از   ا تال  نیر
منط ه  ار  کردنت. ایت  
مانورها در اصل نما ش  
اترن  از سوی سر های  

 درگیر بود. 
  

در    یت تحو   
  ، امون ایت صف  ران  پیر
م تتی صتر از هوادارن  
 ود  واست محوسه  
پارلمان را تر  کننت و  عال  
در اسرا   ن حضور  
دااته باانت. او به  
سر تاران  ود پیام داده  
است که روز جمعه پنع   
اوت با برگزاری نماز در  
اسرا  محوسه پارلمان  
هم نان حضور دااته  
باانت. از سوی دیگر  
وان بارزانن ر یس   ن یر
حکومت االی  کردستان  
پیشی  از رسان گروههای  
درگیر  واسته بود که برای  
حل ایت بحران به ارهیل  
برونت و ا تال ات  ود را  
ن مذاوره حل   بر رس میر

 کننت. 
روز چهارا ته سوم   

اوت م تتی صتر در ی   
پیام تلنیزیونن هت  ج یان  

 ود از ایت مانور را اینگونه  
بیان کرد   مت برای  تا،  
دیت و مملکت تال   
میکن  و در م ابل مردم و  
کشور  ماده  تا کردن جان  
 ود هست . انعام  
اصالحات امر مت است و  
 استان بایت از پارلمان و  
حکومت کنار برونت. به  
ایوه ای دمکراتی  بایت  
انتخابات پارلمانن معتد و  
پیش از موعت برگزار اود و  
ما  واهان اصالحات  
هسدی . بایت تا رسیتن به  
ایت  واست ها تحصت  
هم نان در اسرا  پارلمان  

 ادامه دااته باات . 
  

در حا  حازن حتود  
وی   نزدی  به چهار هزار نیر
مسلی حکوم   در اسرا   
پارلمان مست ر هسدنت و  
عمال از سر تاران صتر  
حمایت یم کننت. عالوه بر  
وهای مسلی ج یان   ایت نیر
ن   صتر بنام  رسایا سالم  نیر
در اسرا  پارلمان مست ر  
هسدنت و بنا به  را وان  
صتر سر تاران او از  
اهرهای دیگر، نعف،  
ک هال و کوت به بشتاد  
 مته و به جمع تعمع  

 کننتگان پیوسته انت. 
  
در تحوپ دیگر روز   

چهارا ته وزیر امنیت  
عران با سفیر  م ی ا  
مالاان  انعام داده و در  
رابطه با اوبا  بحرانن  
عران با او گفتگو کرده  

 است. 
  

مس له اابل توجه دیگر  
ایت است که  انواده  
زنتانیان سیا  که از  

  ۲۴۱۹ م طع ان الب اوتیح  
در زنتان بش یم برنت، در  
میان جمعیت و ظاهرا در  
حمایت از م تتی صتر  
حضور پیتا کرده و  واهان  
 زادی  رزنتا شان از زنتان  
هسدنت.  ن ه که بیشی  از  
ی در ایت نما ش و   ن هر چیر
عرض انتام صتر و رایتان  
او در ا تال   چهارچوب  
  مشاهته  

 
هماهن 

میشود، انزوای بیشی   
وهای ایت ا تال  و من    نیر
ناربای   علیه حضور  
جمهوری اسالیم در عران  
است. در روزهای ا یر  
 ایل صون  جلسه ای  
کت   محرمانه با رسر
گروههای ایت ا تال   
مندشر ات که در  ن نوری  
مالیک و بر ن دیگر از رسان  
ایت ا تال  موابع دوگانه  
وهای ر ی    ای در م ابل نیر
اسالیم اتخاذ کرده انت. در  
ایت  ایل صون  از عتم  
وعیت ج یان دست   مشر
ساز حشت الشع ح وابسته  
به ر ی  اسالیم سخت به  
میان  مته است. ایت در  
حاپ است که مفتتی  
صتر از انحال  حشت  
الشع ح و اد ام  ن در  
ارتش عران سخت به میان  

  ورده بود. 
  

بت بست و بحرانن که  
ایت روزها و بنیده از ده ما  
اتل به ایت سو بعت از  
انتخابات پارلمانن در عران  
ایعاد اته است، رجشه در  
حرکت ان النح مردم عران  

دارد که به    ۲۴۱۹ در سا   
ان الب اوتیح معرو   
ابات   است. در ج یان اعی 
و تعمعات میلیونن مردم  

، مردم  ۲۴۱۹ عران در اوتیح  
عران سه  واست محوری  
را در اعارها شان به  
میتان  وردنت. ی    واهان  
وها و    رو  تمام نیر
دارودسته های ر ی   
اسالیم ایران از عران  
اتنت، دوم  واستار  
انحال  پارلمان و براراری  
حکوم   سکوالر و  یر  
ن   دی ن اتنت و سوم بر تامیر
ر اه، امنیت و ح ون برابر  
دنت. در   اهرونتان پای  شر
ج یان حرکت ان النح مردم  

که    ۲۴۱۹ عران در اوتیح  
چنتیت ماه ادامه داات و  
سپس به دلیل این   
ویروب کرونا بتتریممممج  
 روکش کرد، ج یان  
ن از سوی   م تتی صتر نیر
مردم ان النح عران مورد  
تعرض و حمله ارار داات  
و در ک هال، نعف، بشتاد و  
چنت اهر دیگر همزمان با  
به  تش کشیتن مراوز و  
ک سولگری های ر ی   
اسالیم د اتر ج یان صتر  
ن تظاهرکننتگان به   را نیر

   تش کشیتنت.  
  

بعت از انتخابات پارلمانن  
که ج یان    ۲۴۲۱ اوتیح  

یت کر  های   صتر بیشی 
کت تنها     ۱۴ پارلمان را با رسر

درصت از رای دهنتگان  
 بتست  ورد، ایت ج یان  
 ٣١ ادامه در صفحه  

 



ناسيونا   ٠١ صفحه   ۱۰۴۱مرداد ٧ انی   

 ٩ ادامه از صفحه  
جان تازه ای گر ت.  
ج یان صتر از ی  سو با  
تال  برای سوار اتن بر  
اض مردم علیه    ش  و اعی 
حضور ر ی  اسالیم در  
عران و از سوی دیگر نح  
اعتتار اتن ج یانات  
سر تار ر ی  اسالیم در ایت  
کشور، تال  یم کنت  
مواعیت  ود در حکومت  

 عران را مح   کنت. 
م تتی صتر با ب ار  
بردن وا ه هان  چون  
 دمکرا ،  ملت عران ،  
 انعام اصالحات   میل  
ه، تال  یم   گران   و  یر
کنت چهره ای میانه رو در  
  
 
اامت ناسیونالیس  عرا 
که گنیا علیه  ساد است  
د. تکرار مکرر   به  ود بگیر
ایت عتارات تا حتی س    
اته که بخش متوه   
ن بترجه   جامعه عران را نیر
ای به دنتا   ود روان  

  کنت. 

رونت اوبا  و تحوالت  
در عران اابل پیش بی ن  
نیست اما اواهت امر  
 شان یم دهت که نفوذ و  
پای اه ر ی  اسالیم در عران  
ن ر ته است   نه تنها از بیر
بلکه احزاب و گروههای  
مدش ل در ا تال   
ن     نیر

 
 چهارچوب هماهن 

ا تال ات زیادی با ه   
دارنت. و عمال در میان  نها  
ا ا  ایعاد اته. تمام  
وهای پارلمانن   احزاب و نیر
اییع در عران ایت را به  
 ونح یم داننت تا زمانیکه  
عوامل و نهادهای سیا   
و نظایم ر ی  اسالیم در  
عران حضور دااته باانت،  
یت یتات و   نیم توان از کمی 
 رامش در عران سخت  

 گفت. 
  

م تتی صتر با تکیه بر  
ت ابل با حضور ر ی   
اسالیم در عران، تا حتی  
توا سته است مواعیت  

برتری  س ت به دیگر  
وهای پارلمانن   احزاب و نیر
بتست  ورد. همسون   
وهای مسلی از   ارتش و نیر
سر تاران صتر، موابع  
میانن و ب نابی ن احزاب  
ون از  چارچوب   بیر
  و ح   سم ان   

 
هماهن 

بر ن از احزاب درون  
ا تال  چهارچوب  
 نظیر  زعیل و  

 
هماهن 

سیستانن از صتر و از  
سوی دیگر سیاست  م ی ا  
  
 
در اتا  ایت اوبا  هم 
گواه بر ایت دارد که  
حکومت اسالیم در عران  
در وبعیت اکننته ای  
وهای   ارار گر ته و نیر
زیادی تال  میکننت بطور  
کیل ایت حکومت و  
وابست ا ش  ن ر و بتتریممممج  
ون رانته اونت.   از عران بیر
اونون ج یان صتر با  
نما ش اترت در  یابان و  
ترص  پارلمان عران  
ی پیتا   اعتماد بنفس بیشی 
کرده و نه تنها حازن به  
هی  گفتگون  با ا تال   
  
 
چهارچوب هماهن 
نیست بلکه  واهان  
انحال  پارلمان و برگزاری  
انتخابات معتد و زودرب  

میتاات. با توجه به اوبا   
، اگر   و تحوالت کنونن
پارلمان منحل اود و  
انتخابات معتد صورت  
د، ج یان صتر به   بگیر
احتما  زیاد مواعیت  
ایک   مناس  تری از رسر

کر     ۹۱ کنونن با بیشی  از  
کنونن در پارلمان بتست  
 واهت  ورد و یم توانت  
ادعا کنت که اانونا و رسما  
یکه تاز حانمیت در عران  

    واهت بود. 
در رابطه با انتخابات  
ن ج یان    زودرب نیر

پارلمانن
نوری مالیک در ا تال   
 اعالم  

 
چهارچوب هماهن 

کرده است که در  شست  
ایت ا تال  در رابطه با  ن  
نظر و تصمی   ود را اعالم  
 واهنت کرد. بنا به    یت  
ها بخش زیادی از    یح
  
 
ا تال  چارچوب هماهن 
از جمله نوری مالیک گفته  
انت اگر ارار باات انتخابات  
پارلمانن معتد اوبا  را  
 رام و به ایت ت شها پایان  
دهت  ماده پذیر   ن  
هسدنت. تصمی  چارچوب  
 و اظهارات نوری  

 
هماهن 

مالیک گنیای بعف و  
ع    شی ن  نان و تشدت  

 در ایت  
 
و چنت دست 

ا تال  است. ایت یع ن  
هه ای دیگر به مواعیت   زن

 ر ی  اسالیم در عران. 
  

متارزه مردم عران برای  
براراری جامعه ای  زاد،  
برابر و حانمی   سکوالر و  
 یر دی ن که پاسخگوی  
ر اه، امنیت و سعادت  
مردم عران باات روی تمام  
ج یانات اویم و مذه ح  
 شار گذااته است و  
بتون ا  معتدا رس بلنت  
 واهت کرد. ج یان اسالیم  
م تتی صتر  عال بترجه  
ای بر من  ناربای   مردم  
سوار اته است. با کاهش  
بحران و بت بست در میان  
وهای حان  بر   احزاب و نیر
عران، با برگزاری انتخابات  
پارلمانن زودرب دیگر و با  
انتو متعار  اتن اوبا   
، نح تردیت  

پر التهاب کنونن
 واستهای ان الب اوتیح  
معتدا به میتان  واهت  
 مت که از ج یان صتر  
گر ته تا دیگر دستعات  
 است و اسالیم کنونن رهت  

   به  ن نتارنت. 

بن بست سیایس در عراق و انزوای  
  بیشیی رژیم اسالم 

 
یان   عتت  گلیر

مردادماه    ۲ در تاریممممخ  
ا ات   ویتیون  از اعی 
اجتاری سپیته رانو در  

صتا    ۱۴ ۲۴ برنامه امنی    
و سیما مندشر ات که در  
ایت ویت و  یار اکنعه  
روی صورت سپیته رانو  
 که در اتنهوب نح  ر ن   

زنن
با ریحانه رهییع مامور  
حکومت بر رس حعاب  
درگیر ات، مشخص بود.  

ی که   مرداد    ۱۱    یت  یح
در مورد سپیته رانو درز  
کرد گنیای ایت بود که  
  ۱۴ سپیته رانو در تاریممممخ  

تیر توسک ماموران امنی    
به بیمارستان سال انن  
منت ل اته زیرا  طر  
 ون یزی دا یل بر ایر  
هان  که زیر اکنعه   زن

تحمل کرده یم ر ته است.  
ااهتان حازن در  
بیمارستان گفته انت که  
تعتاد زیادی ماموران  
امنی   همراه سپیته بودنت  
و کیس اجازه نتاات با او  
صحتت کنت و ح   در  
زمان معاینه سپیته توسک  
پزا  او را تنها نگذاادنت.  

  ۱۱۹۱ سپیته رانو متولت  
دا شعوی ساوت تهران و  
اهل  رم  باد، ه  اونون  
ِ وکیل در  

ن بتون ح  داای 
بازداات اه س اه به رس  
د و اسالت از    یت   مییح
وبعیت او در دست  

 نیست. 
 

ان الب زنانه توحش  
ا سار گسیخته حکومت  

علیه سپیته رانو و  
اکنعه ایت زن را به اتت  
محکوم میکنت و  واستار  
 زادی  وری و نح ایت و  
رسر  اوست. سپیته  ورا  
بایت برای درمان به  
بیمارستان منت ل اود.  
جان سپیته رانو برای  
ابتتان  ت یت و بتییه ت یت  
ح   ود یع ن  زادی  
پواش در  طر است و با  
توجه به ساب ه ی  
جمهوری اسالیم پیش بی ن  
میشود که هر لحظه  
متحمل اکنعه میشود.  
حکومت جمهوری اسالیم  
با اکنعه های جسیم و  
 سپیته رانو در نر  

روانن
ن از زنان و   زهر چش  گر ی 
در نر اترت نمان  و  
نما ش ااتتار است. اما  
ان الب زنانه اعالم میتارد  
اکنعه سپیته رانو برای  
حکومت بسیار گران تمام  
 واهت ات و از سر   
جامعه نح پاسخ نخواهت  
مانت. سپیته به نمادی از  
اض و نمادی از ان الب   اعی 

زنانه علیه حعاب و عفا   
ن اسالیم تتتیل   و اوانیر
ات. ما زنان و مردان  رام  
نیم  ش نی  و سپیته را  
تک یر میکنی  تا ظل   
حکومت را بر رس   وار  

  واهی  کرد. 
 

ان الب زنانه از تمام  
ا سانهای  زادیخواه و  
برابری سل ، از همه زنان  
ن   و، از همه  عالیر پیشر
ح ون زن و دیگر  
ایصن از   جن شهای اعی 
جمله دا شعون  و کارگری  
اض همه   میخواهت با اعی 
جانته  ود، با بیانیه های  
مشی   و محکوم کردن  
بازداات و اکنعه سپیته  
رانو،  واستار  زادی او  

 اونت. 
 

ان الب زنانه از تمام  
ن الملیل   سازمانهای بیر
متا ع ح ون ا سانن  
میخواهت که با تمام توان و  
ام انات و با جتیت هر  
چه رسیعی  و  ورا ااتامات  

الزم برای  زادی  وری و نح  
ایت و رسر  سپیته رانو را  
در اولنیت و دستور کار  
 ود ارار دهنت.ان الب  
زنانه بایکوت جمهوری  
وری و   اسالیم را امری زن
 وری برای متارزه مردم  
ایران و در صف م تم زنان  
در راستای رسنگونن ایت  

 حکومت میتانت. 
 

حکومت بتزن  
 رسنگون رسنگون 
 ان الب زنانه 

 ۱۰۴۱ مرداد    ۱۰ 

اطالعیه انقالب زنانه در  
 محکومیت شکنجه  سپیده رشنو 
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رسان حکومت از  یت    
  ها ی رده او  گر ته تا  
امامان جمعه رده های  
ن تر و  رمانتهان س اه   پاییر
و گشت ارااد از درد نا ر  
از ز   عمی   که کارزار  
حعاب نح حعاب بر رود  
و روان پ جشان و  
مستاصلشان همزمان با  
هفته حعاب و عفا  وارد  
 ورده، بر  ود یم پیعنت و  
نهی  و بیتارها   
 رسنگونن عن  ی  است   
 را به یکتیگر یم دهنت .  

ستاستان  نداد امام  
جمعه اصفهان نعره یم  
کشت که  ضا را برای نح  
حعابان ناامت کنیت و یم  
گنیت، اگر جواب نح حعانح  
را با اسیت پا ر دادی ،  
ناراحت  شنیت. سیت  
محمت صالی هاایم  
 دبیر ستاد احیای  

گل ای انن
امر به معرو  و نیه از  
منکر زوزه یم کشت که اگر  
دیوار حعاب  رو ب یزد،  
ماب   دیوارهای نظام ه   
 رو یم ریزنت.   ونت عتاب  
محمتی ر یس ع یتن   
سیا  ارتش ا طار یم  
کنت   حعاب  او یز او   
ما است، اگر س و  کنت  
ب یه  او یزها ه  از دست  
ن پور   یم رود. وحیت رامیر

معاون وزیر ورز  ناله رس  
یم دهت که رورسی را  زاد  
ن   ک ن ، زن  به برداای 
رورسی اوتفا نیم کنت، االن  
رورسجش را زده روی چوب  
و روی بلنتی ا ستاده،  ردا  
اورتش را روی چوب یم  

 زنت.  
اث  وران و به نان      میر

و نوا رسیتگان و همه  
دلوا سان رسنوات  
حکومت از نوه  می ن  
گر ته تا به اصطالد نو  
، محعته ها   انت شان دی ن
و   ونتهای  ملیی  که  
 متل  اسالم رامی  و  

 
هم 

ن اوبا    ک   زارتر هسدنت نیر
ر  ود و حکومت   را به زن
یم ب ننت و  ود را واسطه  
ارار داده انت تا بلکه مانع از  
رسنگونن حکومدشان  

 اونت. 
هر دوی ایت سیف و  
همه بانتهای حکوم   در  
چهل و سه سا  جنایت  
علیه مردم، چهل و سه  
سا  رسکوب، بازداات،  
اکنعه و اعتام و به گلوله  
ض در   ن مردم معی  بسی 
 یابان و کار انه و معتن،  
و چهل و سه سا  تحمیل  
  ،
 
  ر، بی اری، گرسن 
 حشاء و اعتیاد و زهاله  
گردی و هر  ن ه که  

اا سته بشر نیست و بر  
مردم تحمیل کرده انت،  

ی  هسدنت.   رسر
مطهری یم گنیت  
ن  او یز   حعاب ماننت اولیر
ج هه است که دامت برای  
ترص  رسزمی ن حتما بایت  
د! دام ن که   او   ن را بگیر
رسان جمهوری اسالیم در  
همه دوره های حانمیدشان  
از  ن صحتت یم کننت و  
وحشت دارنت، مردم ایران  

 هسدنت. 
دامت جمهوری اسالیم  
مردم ایران هسدنت که چهل  
و سه سا  است با  
حکومت بانت سیایه ای که  
وظیفه ناتمام حکومت  
رسنگون اته پهلوی در امر  
رسکوب و به ع   رانتن  
مردم از ان الب را به  رجام  
رسانته است ، درگیر  
متارزه برای رسنگون  

 کرد ش هسدنت. 
ن  سی    زنان که اولیر
دیتگان ایت حکومت بت  
زن بودنت، اونون در  ک  
م تم متارزه کل مردم  
 واهان  زادی و ر اه و  
ا سانیت هسدنت .  نها با  
وجود تحمل سخ   ها و  
ن   ن و  ونیر هات سنگیر زن
لحظه ای متواف  شته و  
حاال  حکومت نح  او یز و  

سنگر را در محاز  ود  
 گیر انتا ته انت. .  

 ن ه که امروز رسان  
درنته  وی حکومت از  ن  
به عنوان  او یز نام یم  
برنت و به یکتیگر هشتار  
نگهتارجش را یم دهنت،  
سا تمان تر   ورده و  
لرزانن بیش نیست.  
اوهااان اسیتپا  و  ایط  
کمانتوها و ح   گله های  
مسلی گشت ارااد در  
 و نح پنایه  

وبعیت ناام ن
ارار دارنت به سوری که هر  
روزه مردم و بخصو   
 و گواماپ  

 
زنان با اردن 

 ازاان است تا  میکننت.  
روز بیست و ی   تیر که  
در ت نی  جمهوری اسالیم  
با عنوان  روز حعاب و  
عفا   نامگذاری اته  
است و حکومت یم  
 واست با گسیل مزدوران  
چادر چاا وری  ود به  
 یابانها، ر ه ترویممممج  
تحمی  و تحمیل حعاب و  
ی را به نما ش   ن زن ستیر
کت وسیع   بگذارد، از رسر
زنان در کارزار از اتل  

 را وان داده اته با  
عنوان حعاب نح حعاب،  
ن را   ی  اکست سنگیر

 متحمل ات. 
حضور زنان بت    

حعاب در روز بیست و  
ی   تیر به م ابه زلزله  
اترتمنتی بود که تمام  
ارکان حکومت را دچار تر   
  
 
 و از ه  گسیخت 

 
 وردو

کرد .  ع هته کیسر های  
بانت در اترت و نما شات  
عوامف یتانه نزدی  با مردم  
و مخالفت با حعاب  
اجتاری بانتهای مشضوب،  
نا ر از وحشت از  
ن ب ایای بنای تر     روریخی 
بردااته و سست اته کل  
حکومت است که عن  ی   
به یکتاره بر رساان  وار  
اود و دیگر نه ایری از  
حکومت بمانت و نه از  
اسالم و  تا و هر نن   
 را ه و جهل و ع    
 که بتوانت بر  

 
مانتو

رسنوات مردم ح مرانن  
 کنت. 

        
  

 زتبته زنانه ، "هفته حجا  ل عفاف"حکومت را بر سرش آلار کرد 
 مهران محبی 

ابراهیم رئییس از  
جالدان رژیم  
تروریست اسالم و  
ییک از چهار عضو  
کمیته مرگ که  
حکم اعدام هزاران  
 را در تابستان  

ی
زندا 
صادر    ۱۶۳۱ سال  

کردند، در صدد  
است که با هیئتی  
در مجمع عموم  
سازمان ملل در ماه  
کت   سپتامیر رسر

 کند. 
رئییس ییک از  
اصیل ترین افراد  
رژیم است که حکم  
کشتار مردم را  
صادر کرده است.  
جالد رئییس نه تنها  

جزو هیئت مرگ در  
قتل عام تابستان  

بود بلکه به    ۳۱ 
عنوان رئیس قوه  
قضائیه رژیم در  
سمت های  
مختلف در رسکوب  

و    ۸۹ و کشتار آبان  
ی و   دستگیر
شکنجه و اعدام  
هزاران نفر در  
شهرهای مختلف  
ایران مستقیما  
دست داشته  

 است.  
کمیته مبارزه  
برای آزادی زندانیان  

 سیایس 
۱۰۴۱ مرداد    ۱۱ 
۲۴۲۲ آگوست    ۲ /   



ناسيونا   ٠٢ صفحه   ۱۰۴۱مرداد ٧ انی   

 
  ۹  و یه و   ۱۱ س   گزاراات مندشر اته روز  

مرداد(  رد مسلس بنام  الت مهتی ا  که  
اد   ر  مسیی علیین

 
مششو  اناسان  محل زنتو

روزنامه ن ار و  عا  سیا  مخالف جمهوری  
اسالیم در اهر نینیور  بوده بوسیله پلیس  
 م ی ا دستگیر اته است. اواهت  شان میتهت  
اد را دااته و   ر که ایت  رد اصت ترور مسیی علیین
 انگشت اتهام متوجه جمهوری اسالیم است.  

 
ن توس ه ترورجس   جمهوری اسالیم   ایت دومیر
اد است که  واتختانه هر دو   ر علیه مسیی علیین

 بار نانام مانته است.  
حزب کمونیست کارگری، توس ه های  
اد   ر ترورجس   جمهوری اسالیم علیه مسیی علیین
ن اپوزجسیون در دا ل و  ار    و همه  عالیر
کشور را اتیتا محکوم میکنت و همه احزاب،  
ن مخالف حکومت را   سازمانها و  عالیر
 رامیخوانت که در م ابل ایت توس ه ها با سدنت  
و  واهان بایکوت جمهوری اسالیم در سطی  

ن الملیل بشونت.    بیر
 

 حزب کمونیست کارگری ایران  
 ۲۴۲۲ ، ا اوت ۱۰۴۱ مرداد    ۱۴ 

بنا بر  یح مندشر اته  
  ، در ای ستا گرام صابر زمانن
 طر مرگ برادر او واله  
زمانن ایت  عا  مح وب  
کارگری را که ه  اونون در  
زنتانن اویت در ح س است  
تهتیت میکنت.  ایت  یح در  
دوازده  مرداد مندشر اته  
است.  صابر زمانن در  
ای ستاگرام  ود در  از  
مالاات ا یر واله با  
 انواده ، وبعیت و ی   
جسمانن وی و انت ا   
معتد او به سلو  انفرادی  

به بهانه مشی    ۲۴۹ در بنت  
بودن بیماری ا   یح  
میتهت.  صابر زمانن در  
مورد وبعیت جسمانن  
واله زمانن میننجست   یط  
دوماه بازداات واله زمانن  
ا شان تنها دوهار برای  
معاینه و  زما ش پزا  به  

انت که    بیمارستان اعزام اته 
ندیعه  زما شات حایک از  
تشتیت بیماری ا شان و  
ا زا ش  طرناک  نزیمهای  
کتتی است. واله زمانن که  
به دلیل ابتال به ه اتیت  
حاد تحت نظارت متاوم  
پزا  بوده و داروهای  
مخصویص را مرص   
میکرد، اونون نه تحت  
معاینه پزا  متخصص  
ارار دارد و نه داروهای الزم  
د.   در ا تیار  ارار میگیر
لذا اونون واله زمانن با  طر  

از دست دادن کتت و تهتیت  
مرگ روهرو است. در حاپ  
ن زنتان از  راه    مس ولیر
کردن ام انات درمانن  
مناس  برای واله زمانن و یا  
اعزام ا شان به بیمارستان  
ننت که وی عالوه   ن رسهاز میر
بر بیماری کتتی، م تال به  
ن بوده و بارها   ز   معته نیر
ن   دچار  ون یزی معته نیر

 انت. .   اته 
ن گزاراات   بنا بر همیر
 نزی  های  کتتی واله  

رسیته    ۲۴۴۴ زمانن به  
است. یع ن در حالیکه ایت  

ن   تا    ۱۰  نزی  بایت رایم بیر
باات، حتود بیست    ۱۲۹ 

برابر بیشی  اته است. و  
ایت اتفان دا  بر عفونتهای  
بسیار اتیت ویرو  و  
ابتالی وی به بیماری  

است.   C طرناک ه اتی   
به تشخیص پزا ا   نزی   

  ۲۴۴۴ هان  که در باالی  
وز پیش   هسدنت  شانه  سیر
ر ته کتت  بوده و اا س  
ن سطس از   به ودی چنیر
ن است و   بیماری بسیارناچیر
اگر درمان و تشخیص  
بمواع داده  شود مرگ  
بیمار اطیع است.  اونون   
ن    در چنیر

واله زمانن
وبعی   در انفرادی  
حکومت اسالیم در زنتان  
و زیر شار است. جلوی ایت  

 جنایت را بایت گر ت. 
صابر زمانن  س ت به  
وبعیت و ی  جسمانن  
برادر  واله هشتار داده و  
میننجست    با توجه به  
پایان دوره بازجون  واله  
ن   ، ممانعت مس ولیر

زمانن
زنتان از درمان و یا  زادی  
وی، به مع ن تال  برای  
ی  ایت  عا    ن حذ   یر

کارگری است. لذا ما  
 انواده واله زمانن با ابراز  
نگرانن عمی   ود،  
 واستار  زادی بتون ایت و  
رسر  و  وری ا شان  
هسدی  تا با  راه  کردن  
 و دارون   

ام انات درمانن
مناس  بتوانی  جان ا شان  

 را نعات دهی  . 
واله زمانن در نه   رداد   
علیر   ابتال به بیماری  
 طرناک کتتی،  بتنتا   
بازداات دو  عا  کارگری  
 را سوی سیسل کولر  و  
 اک پاری و تعتادی از  
ن کارگری و   معلمان و  عالیر
اجتمات با اتهام رسوای  
هم اری با دسیسه  
جاسو  دستگیر ات. با  
ی وی ادامه   دستگیر
معالعه وی متواف ات و  
همانطور که برادر و مادر  
وی اسال  رسانن کرده انت  
یط ایت دو ماه واله محروم  
از هرگونه دارو و درمانن در  
زنتان بش برده و  اکنعه  

 جسیم اته است.   
ن برای  زادی   کمپیر
ی و    دستگیر

کارگران زنتانن
ادامه بازداات جنایت ارانه   
واله زمانن را اتیتا محکوم  
میکنت و ایت ااتام سیاس    
در جهت اتل  امو  ایت  

 کارگر زنتانن است. 
ن بار نیست که     ایت اولیر

حکومت اسالیم بتینگونه  
جان زنتانیان را به بازی  
ن   د. بکتا   بتیر میگیر
ت یت نمونه بود که در   ا یر
زنتان عمال به اتل رسیت.  
نتایت اجازه داد که ایت  
جنایت تکرار اود.  به  
نعات جان واله زمانن  

ی .   ن  بر یر
ن برای  زادی   کمپیر

کارگران زنتانن همصتا با  
 انواده واله زمانن هم ان  
 با  
 
را به حمایت و هم ست 

ایت کارگر زنتانن و  شار  
 وردن برای  زادی  وری و  
بتون ایت و رسر  وی و  
ن رسیممممع او تحت   ارار گر ی 

 درمان  تاویت دارد.  
ن کارگران، معلمان،   کمپیر
تش لهای مختلف کارگری و  
همه مردم را به حمایت  
ااسع از واله زمانن  
و انواده وی  را میخوانت.  
واله زمانن در مواعیت  
ابطراری ای ارار دارد.  
ن از   نتایت درن  کرد. کمپیر
تمام سازمانهای کارگری و  
نهادهای ا سانتوست در  
رسارس جهان انتظار  
د الت  وری در ایت  
مساله را دارد.  از س ی   
ن مست ی  نامه به   نوای 

م امات حکومت اسالیم  
ودست انتر کاران ایت  
جنایت، از س ی  ابت ار  
اعالم کارزارهای ابطراری  
در حمایت از واله زمانن و  
معلمان و کارگران زنتانن و  
ا ل دادن به  وسیونهای  
ا ستاده در م ابل د اتر ایت  
سازمانها میتوان  به  
یت   جمهوری اسالیم بیشی 
 شار را  ورد که جلوی  
نت.   ادامه ایت جنایت را بگیر
جمهوری اسالیم هر روزه  
جنایت میکنت و بایت  
بخاسر رسکنهگ یممها ش و  
جنایاتش و ن ی پایه ای  
ت یت ح ون ا سانن در ایران  
در سطی جهانن بایکوت و  

 به انزوا کشیته اود.    

خطر مرگ لاته  
زمانی را تودید  
 میکند 

به نجات لی  
 برخیبیم 

اد  در محکومیت دستگیری   ر تالش برای ترور مسیح علییی
 را محکوم میکنیم 



ناسيونا    ٩٨١اماره     -دوره دوم   انی 

 رسنگون باد جمهوری اسالیم 

٠٣ صفحه    

ی زیر  شار   ا  گیر
اعی 

اکنعه و زنتان از سپیته  
رانو، زن جوانن که  
ابش به حعاب   اعی 
اجتاری وی را به ی   
اهرمان تتتیل کرد، موج   
دامت زدن  ش  نح ساب ه  
ن مردم اته و ی    ای در بیر
رسوان  تمام عیار برای ر ی   
در حا  احتضار جمهوری  
  اسالیم به بار  ورده است! 

  
حتود دو هفته پیش  
سپیته رانو در برابر  
تعرض وحشیانه مامور نیه  
از منکر حکومت اسالیم در  
مورد حعاب اعاعانه  
ا ستاد و مامور ر ی  را  
مع ور کرد از اتنهوب پیاده  
اض   اود. ویتیوی اعی 
در   سپیته رانو به رسعت 

 ضای معازی و تلنیزیون  
های مختلف منعکس ات  
و با است تا  بسیار وسیع  

  مردم روهرو گردیت. 
 

اض سپیته رانو در   اعی 
  حعاب نح  

ن ادامه کمپیر
تیر که    ۲۱ حعاب  زنان در  

ستون های حکومت  
اسالیم را به لرزه در ورد، به  

او را به ی  سمتل   نوت 
ایت حرکت عظی  تتتیل  
کرد. ر ی  اسالیم برای  
ی از جن ش   انت ام گیر
حعاب نح حعاب زنان و  
مردم ایران، سپیته را دزدیت  
و به دست جالدان و  
د تا برای   د  یمان سیر
ی  ماده   ا  گیر

مراس  اعی 
  کننت. 
 

مردم که با ایوه های  
ی حکومت   بت بشر
اسالیم  اناینت، ساوت  
ن شسدنت و سوا   سپیته  
رانو کعاست  وسیعا در  
متیای اجتمات مط د ات.  
رهودن سپیته توسک  
جمهوری اسالیم در صتر  
  
 
ا تار و توجه جامعه با 
  ۹ مانت. تا  نکه روز یکش ته  

سپیته با    ۱۰۴۱ مرداد  
چهره ای گر ته و تکیته که  
ب و ات  و    یار زن
اکنعه به روا ن در او  
 ا ار بود در تلنیزیون  
جمهوری اسالیم ظاهر ات  

و حر های دیکته اته  
  بازجنیان را بیان کرد. 

 
ا    پخش مراس  اعی 
ی ا یع و جنایت ارانه   گیر
جمهوری اسالیم با  
انفعاری از  ش  اجتمات  
نح ساب ه در متیای  
اجتمات و در میان مردم  
روهرو ات. مردم ایران به  

ی های    ونح  ا  گیر
با اعی 

جمهوری اسالیم  اناینت و  
باور نتارنت.   ی  کلمه از  نرا 

اما  ش  و نفرت عمویم  
در ایت ابعاد و ابراز  ا ار  
 ن نکته جتیتی بود که  
ن دارد و   تنها  شان از ی  چیر
 ن اینکه جمهوری اسالیم  
نه   ک در عرصه حعاب  
اجتاری کامال دست را  
با ته و اکست  

نه   ک ح هه    ورده، 
ی کذان    ا  گیر

مخو  اعی 
ن تماما از کف داده،   ا  را نیر
  ، بلکه با  ش  تعریصن
وسیع و روز ا زون جامعه  
علیه کلیت نظام منحوب  
 ود روهرو میشود. در ی   
کالم جامعه به سمت ی   
ان الب عظی  و زیر و رو  
ود.  ان النح   کننته پیش میر
که رن  زنانه  واهت  

 داات !    
 

حزب کمونیست کارگری  
همراه همه زنان و همه  
مردم ایران سپیته رانو و  
اض اعاعانه او به   اعی 
حعاب اجتاری و جمهوری  
و   اسالیم را ار  یم گذارد 
ا    گرایم میتارد و اعی 
ی از او را عمیل ا یع و   گیر
وحشیانه میتانت و محکوم  
میکنت. حزب اعالم میکنت  
که در پاسخ به ایت جنایت  
جمهوری اسالیم به تال   
همه جانته  ود برای  

رسنگون کردن ر ی  ک یف  
ی و بت زن   و بت بشر
جمهوری اسالیم صت بار  

  واهت ا زود!  
رسنگون باد جمهوری  

  اسالیم 
 زنته باد ان الب زنانه 

 
حزب کمونیست کارگری  

 ایران  
  ۲ ،  ۱۰۴۱ مرداد    ۱۱ 
 ۲۴۲۲ اوت  

بنا بر ا تار مندشر اته یط روزهای ا یر  
ردستان به  

ُ
چهار پیشمرگه حزب کومله ک

 اهل مهاباد، پدمان    نام 
ن
های، محست معرو 

 اتس اهل کامیاران، هژیر  رامرزی اهل ده الن  
و و ا  ذرهار اهل بوکان در منط ه سوما از توابع  
وهای امنی   جمهوری اسالیم   ارومیه توسک نیر

ن رابطه حزب کومله    دستگیر اته  انت. در همیر
رسیم از      یط بیانیه   ۱۰۴۱ مرداد    ۲ ا ته    ی  

بازداات چنت عضو  ود در منط ه سوما و  
برادوست ارومیه یط روزهای گذاته  یح داده  
بود. وزارت اسالعات جمهوری اسالیم روز  
پنع  مرداد ادعا کرده است که ایت چهار نفر  
اعضای ی  تی  ترورجس   بوده که از سوی  
موساد ارسا یل برای انفعار و  راب اری اعزام  

 اته انت.  
جمهوری اسالیم تال  یم کنت با ایت سناریو    

ی   ا  گیر
سازیممها توجییه برای اکنعه و اعی 

اجتاری و اح ام زنتان و اعتام علیه  
اته ها درست کنت و از ایت س ی  به   دستگیر
ض و مشخصا مردم   گمان  ود مردم معی 

کردستان را مرعوب نمایت. حکوم   که در  
بحران و تشدت و بعف همه جانته به رس  
ی ایت چهار نفر اترت   د میخواهت با دستگیر مییح
هه  ورده و   ا بشتت زن   ود را که ا یر

اسالعان 
نح اعتتار اته است به رخ مردم بکشت و مردم  
ض را ع   برانت. بایت در م ابل ایت   معی 
سناریوسازی ها ا ستاد و  نرا اتیتا محکوم  

 کرد.  
 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری  
ایران، متارزه در اا ا  مختلف علیه ر ی   
اسالیم را ح  نح چون و چرای همه مردم و همه  
احزاب سیا  مخالف حکومت یم دانت و مردم  
 زاده و احزاب و سازمانهای مخالف حکومت را  
ی ایت چهار نفر و    رامیخوانت که علیه دستگیر
ی اجتاری و اح ام   ا  گیر

هر نن  اکنعه و اعی 
اض کننت و  واهان   زنتان و اعتام علیه  نها اعی 

  زادی  نها اونت.  
 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری  
 ایران 
 ۲۴۲۲ اوت    ۱ ،  ۱۰۴۱ مرداد    ۱۴ 

 
ی از سپیته   ا  گیر

اعی 
  رانو  

خشم مردم و  
 جمهوری  

ی
زبو 

  اسالم! 

ی   در محکومیت دستگیر
له   اعضای حزب کومه   



ناسيونا    ۱۰۴۱مرداد ٧ انی 

  ۱۱ ا ته    روز سه   -
کت توپ   مردادماه کارگران رسر
ن بار در   پرب برای چنتمیر
اض به عتم پردا ت     ۶ اعی 

اان و  طر بی ار    ماه ح ون 
اتن از کار دست به تعمع  
و راهپیمان  زدنت. ایت کارگران  
ن رابطه در سوم   در همیر
ن تعمع داادنت.   مرداد نیر

تونن پرب ی  از  
های هولتین     زیرمعموعه 

داروگر میتاات و به بهانه  
مش الت ماپ از اسفنت سا   
گذاته معواات مزدی  
کارگران پردا ت  شته  

 است.  
مرداد کارگران    ۱۱ روز    -

اض   اهرداری یاسن  در اعی 
ماه    ۶ به عتم پردا ت  

ن از  شار   ح ون و  شمگیر
ن ااتصادی ان ویه از   سنگیر
ن   زهاله را جلوی سازمان تامیر
اجتمات تخلیه کردنت. ایت  
کارگران بصورت پیمانن کار  
میکننت. رسو  چراغ سحر  
متیر کل استان کهگیلنیه و  
بنیر احمت  برای توجیه  
ن مزد کارگران   دا ی  نیر

میگنیت  اهرداری یاسن  از  
ن از    دارد و ما نیر

ما مطالتان 
اهرداری مطالتان  داری  و  
مش ل پردا ت  شتن  
مطالتات اهرداری یاسن   
ن   ن تامیر به دوره متیران پیشیر
اجتمات م هو  است . ایت  
 به بل شو و بسا   

ن
ا  اعی 

دزدساالری در اهرداری  
هاست و ایت وسک ح ون  
کارگران  است که باال کشیته  
ن توجیهات   میشود و با چنیر
مانه ای سیع میکننت   بیشر
کارگران را رسهتواننت. ا زا ش  
ح واها و پردا ت بمواع  
 ن و کوتاه اتن دست  
پیمان اران و دا یم اتن  
اراردادها مطالتات کارگران  
اهرداری در سطی رسارسی  

 است. 
    
مرداد  رنگیس    ۱۱ روز    -

مظلوم،  عا  متنن و مادر  
، زنتانن سیا    سهیل عرنح
ساب ،  س از حضور در  
واحت اجرای اح ام دادرسای  
اویت جهت تحمل  

ماه ح س،    ۱۲ محکومیت  
رایه زنتان اویت ات.  
 رنگیس مظلوم ی  مادر  
داد واه نمونه است. او  
مادری است که همواره  
صتای  زادیخوایه و  
ا سانیت بوده است. از  
جمله در روز جهانن کارگر  
 رنگیس مظلوم ایت روز را به  
همه کارگران و کل جامعه  
اادبا  گفت  و بر  زادی  

کارگران زنتانن و همه  
زنتانیان سیا  تاویت کرد.   
 رنگیس مظلوم ی   عا   
یابت اتم جن ش برای  
 زادی زنتانیان سیا  و  
علیه اعتام است. ایت  
جن ش هر روز اترتمنتتر  
ی   ود و با دستگیر جلو میر
ن  ن  روکش نخواهت    عالیر
کرد.  رنگیس مظلوم بایت  
 ورا و بتون ایت و رسر   زاد  

 اود. 
 

حزب کمونیست کارگری  
 ایران 
اوت    ۲ ،  ۱۰۴۱ مرداد    ۱۱ 
 ۲۴۲۲   
 

٠٤ صفحه    

ی   اطالعیه خیر

تجمع و  
راهپیما   کارگران  
تویل پریس و  

شهرداری یاسوج و   
ی فرنگیس   دستگیر

 مظلوم 

بنا برگزاراات از روز  
نفر از    ۱۲ تیر    ۱۱ جمعه  

ن   باز شست ان تامیر
اجتمات در ج یان  
اباتشان در اهواز   اعی 

گرانن و     علیه   ر و 
ن توسک   ح واهای ناچیر
اسالعات س اه بازداات  
اته انت. اسایم سه نفر از  

ی   رهتاری،    نها   اویح
گانن و برون است. پیشی    بیر
برای سه نفر دیگر از  نها  
به اسایم ظهرانح ، کامروا و  
سعیتاوی پرونته امنی    
تشکیل اته و  نها  س از  
بیست روز بازداات در  
دن   سلو  انفرادی با سیر
ویی ه پانصت میلیونن مواتا  

  زاد اتنت. 
ن سنتی ای   هم نیر
نیشکر هفت ت ه از  
بازداات ی  از  
کت به   باز شست ان ایت رسر
نام حست سر  ر  یح داده  
است. او بیش از ی  هفته  
ن  برادر  ود در   پیش در مین
اهواز توسک اسالعات  
س اه بازداات اته است.  
بعالوه بهرام گرگان از  
کارگران باز شسته معتمع  
 والد  وزستان نیر در ی    
مرداد ماه بازداات اته  

هنوز از اتهامات     و  است  
اندسانح به وی اسالت در  

 دست نیست. 
ن   باز شست ان تامیر
اجتمات  وزستان اعالم  
دااته انت که مس ولیت  
جان ایت باز شست ان  
 از  
 
بازداات اته که هم 

بیماریممهای مختلف رنج یم  
برنت به عهته جمهوری  
اسالیم است و در صورت  

عتم  زادی  وری بازداات  
ایصن   اتگان، تعمعات اعی 
 ود را به م ابل  
ی  وزستان در   دادگسی 
 اهواز منت ل  واهنت کرد. 
ایصن روز   در تعمع اعی 
هشت  مرداد ماه  
ن   باز شست ان تامیر
اجتمات در م ابل ایت  

  یاد     سازمان در اهواز با 
گردد     کارگر زنتانن  زاد بایت 

 واستار  زادی  وری  
 هم ارا شان اتنت. 

بیش از دو ماه است که  
ن   باز شست ان تامیر
اض به   اجتمات در اعی 
ن     ۱۴ ا زا ش تح یر  میر

درصتی ح واها  نه  در  
د  سونایم گرانن و گرانن  

هزینه های     رسسام  ور 
اض به رس   ، در اعی 

 
زنتو

نت.  واست  نها   مییح
اجرای همسان سازی و  
ا زا ش سطی ح واها به  
باالی  ک   ر هعته  

، درمان و تحصیل   میلیونن
ن   رای ان برای همه و داای 
ح  مسکت، پایان دادن به  
امنی   کردن متارزات و  
 زادی هم اران بازداا   و  
پایان دادن به ا تالسهای  
و دزدی ها و بازگردانتن  

میلیارد تومان    ۰۲۴ دیون  
دولت به صنتون  

 باز شست ان است. 
اهواز ی  کانون داغ  
ابات باز شست ان   اعی 
ن اجتمات است.   تامیر
باز شست ان با تعمعات و  
ایصن   راهپیمان  های اعی 
 ود  صوصا در ایت اهر  
ایصن تاییر   بر  ضای اعی 
گذااته انت. باز شست ان  
ی  بخش رزمنته جامعه  
هسدنت و  واستهای  

 واستهای همه      نها 
ن برای     است.    مردم  کمپیر

 زادی کارگران زنتانن  
( F T N ( بمت حمایت   

ااسع از  واستها و  

ن   متارزات باز شست ان تامیر
اجتمات بر  زادی  وری  
تمایم کارگران باز شسته  
ن از   تاویت دارد. کمپیر

نهادهای   اتحادیه ها و  همه 
ن   کارگری در سطی بیر
الملیل انتظار دارد که  
رسکنهگری های وحشیانه  
حکومت اسالیم را محکوم  
کرده و به حکومت اسالیم  
 شار بیاورنت تا تمام دوازده  
کارگر باز شسته زنتانن  ورا  

،    زاد اونت.  کارگران زنتنن
معلمان درهنت و تمایم  
زنتانیان سیا  بایت  ورا و  
بتون ایت و رسر   زاد  

 اونت. 
ن برای  زادی   کمپیر

 کارگران زنتانن 
Shahla.daneshfar

8@gmail.com 
https://free-them

-now.com 
  30،  1301مرداد   2
 8088 و یه  

ی   دستگیر
بازنشستگان  

ض را شدیدا   معیی
 محکوم میکنیم 


